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CSOKFALVA ÉS UNITÁRIUS EGYHÁZA MÚLTJÁBÓL

Csokfalva csinos K is-K üküllő m enti székely falu, a régi Marosszék 
egyik keleti ha tárfa lu ja  volt. K iesett a forgalomból, s nagy események 
színhelyévé m ár ezért sem válhatott. Neve a Csők szem ély- és család
névből származik. Ebből a családból a közeli udvarhelyszéki Küsmödön 
még a XVII. században is éltek családtagok. Nevét helyesen nem  hosszú, 
hanem  rövid o-val írjuk.

A falu első említése csak 1567-ből való, amikor a székely 25 dénáros 
adóösszeírásnál 22 kapuval szerepel. Csokfalva azonban kétségtelenül m ár 
századokkal előbb fennállo tt első reánk  m aradt írásos em lítésénél. Hiszen 
m int leány-egyházközség m ár századokig odatartozott a szomszédos Szent- 
istván anyaegyházközséghez. Ennek pedig 1332-től 1337-ig három szor is 
o tt szerepel a neve a Szentföld fölszabadítására tervezett kereszteshadjá
ra t adózás jegyzékében.

Annyi vagy több adózó kapuja, m int Csokfalvának, Marosszék 125 
falu ja  közül 1567-ben mindössze csak nyolcnak, valam int M arosvásárhely 
városának volt még. K ét évvel később a faluról ú jra  em lítést találunk. 
János Zsigmond választott k irály  1569 nyarán  a H absburg M iksa császár
tól hozzászegődött Giczy Jánosnak adta a csokfalvi és bedei kincstári 
részjószágokat, 1569. decem ber 23-án pedig ugyanő Pataki Im rének ad 
Csokfalván részjószágot. Másfél évtized m úlva pedig (1583. m ájus 19.) 
Borla Dániel és Sára kapnak B áthori Istvántól csokfalvi házukra és en
nek tartozékaira új adom ánylevelet. Innen kezdve a h istória mindaddig 
ism ét hallgat Csokfalváról, míg 1602. augusztus 16-án a gyászos emlékű 
zsarnok Basta a többi marosszéki székelységgel a falu férfilakosságát is 
feleskette Rudolf császár hűségére.

Akkori székely lakói lófők, darabontok és szabadosok voltak. Főrangú 
székely úr (primőr), címeres nemes vagy jobbágy a faluban akkor nem 
élt. A lófők — az egytelkes kisnemességgel egyenrangú székelyek, kik 
lovon tettek hadi szolgálatot — Csokfalváról mindössze ötön kerültek  ki. 
N evük: A ndrás hadnagy, Benedekfi Gáspár, Farkas Lukács, Rafai M ihály 
és Zsigmond hadnagy. K ettőnél közülök a hivatali rang neve vezeték
névvé alakult, s a Hadnagy család Csokfalván m a is él. D arabant (gya
logos) csak három  volt: Benedekfi János, H uszár A ndrás és Nemes Já 
nos. Akkor a lófők után  következő székely közrend azon tag ja it nevezték 
így, kiket Báthori Zsigmond fejedelem  M arosszéken 1591-ben állandó ka
tonasággá szervezett s kiváltságolt. Legtöbben — harm incegyen — a sza
badosok voltak. Ezek az 1562-i székely fölkelés u tán  jobbágyságba ju 
tott, de 1601 decem berében B áthori Zsigmond által felszabadított köz
rendű családok tagjaiból teltek ki. A Székely O klevéltár alapján csak a 
családneveiket soroljuk fel. Ezek: Csenter, Csibi, Csükez, Faluvégi (4), 
Fodor, Huszár, Kamonczi, (2), Kedei (2) Kilyén, Kis, Kovács (2), Markos, 
Nagy, Nigre, Osvát (2), Rafai, Sebestyén, Simon, Sípos, Szántó, Szász, 
Varga, Vas és V italius. Az esküt összesen 39 csokfalvi férfi te tte  le. Rész
ben közülök aztán Báthori Gábor fejedelem 1608. jún ius 10-én Csokfal
váról Balási Istvánt, Benedek Jánost, H uszár Andrást, Kovács Györgyöt, 
Nemes A ndrást és Varga P é te rt más közeli székely faluk egyes lakóival
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A m it errő l a viseletről írtak , az csaknem  m ind olyan íróktól szárm a
zik, ak ik  m eglátták  festőiségét, tud tak  régiségéről, de Erdély XVI—XVII. 
századi városi polgári v iseletét egészében nem  ism erték. Ezért, hogy a 
torockói viseletnek a mai m agyar népviseletektől eltérő vonásait meg
m agyarázhassák, a lakosság egy részének ném et eredete alapján stá je r és 
szász hatásokat kerestek  benne. De ha az erdélyi viseletek tö rténeté t ké
pekből és m úzeum i em lékekből lá ttuk , akkor azt is lá tjuk , hogy itt, e 
hegyek közé zárult kis bányavároskában form ákban, színekben és elne
vezéseiben még a XVII. század ünnepi női viselete él. A vidék elzártsága 
m ia tt a  torockói bányásznép lelke sokkal kevesebb változásra ösztönző 
hatásnak  volt kitéve, m in t a forgalom ba kapcsolódott városok lakói. E 
nép  az élete nagy részét a  sziklákban, a föld alatt, nehéz m unkában 
töltötte. Ezért volt igazi öröm nála a boldog ünnep, m it pihenve, ottho
nában  és a tem plom ban tö lthetett. Ezért ragaszkodott az ezekkel össze
függő, hagyományos ünnepi ruhájához is. Ez és a ruhák  szépsége, d rá
gasága m egérteti aztán e gyönyörű viselet fönnm aradását. De éppen így 
m egőrizte e nép számos ősi vonását egyházi életének is; az ünnepi ú r- 
vacsoraosztásnál m egnyilvánuló szokások a reform áció első századára em 
lékeztetnek.

Ez a hely népével együ tt egy élő költői álom.
Ha egy ünnepen piacán m egállunk, e lő ttünk  lebbennek el tiszta fe

h é r tem plom ából a Székelykő díszbe öltözött vadrózsavirágai: a torockói 
szép leányok. N éhány perc a la tt eltűnnek .otthonukba, s az idegen azt 
hiheti, hogy álm odott, m időn a tágas piacon m agára m arad. A Székelykő 
ijesztő nagyságban áll előtte, ,s egy álm ában m egzavart óriás szigorú te 
k in te te  néz le kőarcáról. De ha fölötte a  nap fölragyog, s tek in te tünk  a 
m agasból lejjebb  száll az életadó mezőkre, ez a zordonság is mosolyba 
olvad. És úgy érezzük, hogy ez a kóőriás szerető, féltő édesapa itt. Meg
értjük , hogy a sziklák m iért terem nek m indenütt oly finom  virágokat, 
s a lelkünk m egtelik hálával és szeretettel Torockó sziklavirág népe 
irán t, mely a m últ annyi gyönyörű em lékét m egőrizte szám unkra is.
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