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„Egyszemélyes emléktúra: Jánosfalvi Sándor 
István unitárius lelkésznek, szónoknak, illetve Szé
kelyhoni utazás a két Homoród mellett című ismert 
munkájának kíván emléket állítani Mihály János, a 
Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 
munkatársa ez év nyarán, a szerző halálának 130. 
évfordulóján” – adta hírül közel két évvel ezelőtt 
a napisajtó. Jánosfalvi legismertebb, 1839 és 1858 
között keletkezett munkájában leírt vidékről Mi-
hály János történész is elkészítette a maga látlelete-
it, az olvasó most ennek az emléktúrának írott do-
kumentumát tarthatja kezében. 

A megemlékezések korát éljük, emlékezethelye-
ket, feliratokat, emléktáblákat helyezünk el, örök-
ségi helyszíneket, archívumokat állítunk fel, mú-
zeumokat hozunk létre, hogy emlékeztessük ön-
magunkat a múltra – mondja K. Horváth Zsolt 
a fennebb hivatkozott francia történész munkás-
ságát méltatva. De emlékeztetjük magunkat neves 
elődökre, azok szellemi teljesítményeire, kulturális 
örökségünk megannyi ember alkotta értékére, sőt 
újabban a természeti értékekre is: a táj egy ritka 
térszíni formája, vagy egy-egy ritka növényfajta is 
belépett „emlékezeti helyeink” sorába, része lett az 
emlékezeti gyakorlatunknak. 

Miért kell emlékeztetnünk önmagunkat a 
múltra, mi a magyarázata, oka és feltételrendsze-
re a napjainkban felvirágzó emlékezet-praxisnak? 
A történészeket, szociológusokat, kultúrakutatókat 
élénken foglalkoztató jelenségre sokan keresték és 
keresik a válaszokat. Olyan kérdések merülnek fel, 
hogy mi is az emlékezet egyéni és a közösségi szin-

ten, mi a társadalmi funkciója, mi a múlt jelen-
ben való szerepe, mi különbség a múlt és a történe-
lem között? E törekvésekben egyetértés van abban, 
hogy az emlékezés társadalmi folyamat, az emléke-
zet valamely közösség kollektív társadalmi képzet-
rendszere, a csoportok, közösségek múltja nem ön-
magától létezik, annak kimunkálása a mindenko-
ri jelen feladata. Az értelmezésekben élesen elkülö-
nül a múlt és a történelem fogalma, a kutatók e kü-
lönbségben lelték meg az emlékezet társadalmi sze-
repének magyarázatát. 

Jan Assmann német kultúrakutató arról érteke-
zik (A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és poli
tikai identitás a korai magas kultúrákban), hogy a 
múltat az emlékezés rekonstruálja, múlt azzal ke-
letkezik, hogy az ember viszonyba lép vele. Hogy 
az ember viszonyba léphessen a múlttal, az utóbbi-
nak ilyenként kell tudatosulnia. Assmann szerint 
ennek két feltétele van. Először is a múlt nem tűn-
het el nyomtalanul, léteznie kell rá vonatkozó bi-
zonyítékoknak. Másodszor: a bizonyítékoknak jel-
legzetes különbséget kell felmutatniuk a Mához 
képest. A múlt szerinte olyan társadalmi képződ-
mény, amelynek jellege a mindenkori jelen értelmi 
szükségleteitől és vonatkoztatási kereteitől függ. A 
múlt nem természettől fogva van, hanem kulturáli-
san – vagyis a társadalmi praxisban, alkotási folya-
matban – terem.

Maurice Halbwachs (Az emlékezet társadalmi 
keretei) szerint a történelem halott emlékezet, olyan 
múltakat őriz, melyekkel nincs többé szerves kap-
csolatunk. A kollektív emlékezet az az aktív múlt, 

Az emlékezet, a múlt és a történelem

„Mindennek megvan a története,és mindennek joga van a történetéhez”. 
Pierre Nora

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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mely alakítja identitásunkat. Az emlékezet elkerül-
hetetlenül átadja a helyét a történelemnek, amint 
elveszítjük a kapcsolatot a múltunkkal. Ezzel a 
megállapítással egybecseng Pierre Nora (Emléke
zet és történelem között) véleménye, aki azt mond-
ja, hogy a történelem mindig problematikus és tö-
kéletlen rekonstrukciója annak, ami már nincs. 
Az emlékezet mindig időszerű jelenség, megélt 
kötődés az örök jelenhez, ezzel szemben a törté-
nelem a múlt megjelenítése. Az emlékezet az ál-
tala összeforró közösségből fakad, ami – Maurice 
Halbwachs szavaival – annyit tesz, hogy annyi em-
lékezet van, ahány csoport. Az emlékezet természe-
ténél fogva sokféle és sokszorozódó, kollektív, töb-
bes számú, mégis individualizált. Halbwachs sze-
rint az emlékezet a szocializálódás folyamán ta-
pad az emberhez. A különféle társadalmi csopor-
tokba való beleszövődés az – a családtól a nemze-
ti közösségig –, ami az egyéni emlékezet kiépülését 
működteti. Mind egyéni, mind közösségi szinten a 
spontán, eleven élő emlékezet kapcsolja az egyént 
a lokalitáshoz, a hely történetéhez, elődei emléke-
zetéhez. Ez a fajta emlékezet két-három nemzedék-
nyi időt képes átfogni. Az emlékezet kommuniká-
cióban él és marad fönn, ha ez utóbbi megszakad, 
illetve ha a kommunikációban közvetített valóság 
vonatkoztatási keretei változást szenvednek vagy 
akár elenyésznek, a következmény: felejtés.

A közösségi emlékezetek működésében a prob-
lémák világszerte akkor kezdődtek, amikor vál-
tozni kezdtek az emlékezés társadalmi keretei: et-
től kezdve a csoportok, közösségek emlékezetének, 
szerves múltjának tapasztalásában törés keletke-
zett. A társadalmi miliő elkerülhetetlen megválto-
zásával kezdetét veszi a belé ágyazott emlékek felej-
tése. A szövegek elvesztik magától értetődőségüket 
és közérthetőségüket, ezentúl magyarázatra szorul-
nak – mondja Jan Assmann. A társadalmi keretek 
megváltozása az emlékezet természetes folytonos-

ságát szakította meg: differenciálódott a foglalko-
zásszerkezet, beindult a területi és társadalmi mo-
bilitás folyamata, egyes vidékek elnéptelenedtek, 
felszámolódott a hagyományos paraszti életforma, 
s ezzel együtt a legélőbb emlékezetközösség, a falu. 

E változások következményeként a spontán, 
addig eleven, élő emlékezet egyéni szinten sérült 
vagy megszűnt. Az élő emlékezet elindult a múlt-
ba veszés, a felejtés útján. A helyi emlékezeteket be-
kebelezte a nagyléptékű történelem, az emlékezet 
átalakult történelemmé, ezzel párhuzamosan meg-
jelent a fokozott múlt-érzés: „ahhoz, hogy legyen 
múlt érzésünk, szükségszerűen egy törésnek kellett 
ékelődnie a múlt és a jelen közé, fel kellett tűn-
nie egy ‘előtt’-nek és egy ‘után’-nak.” Ettől kezdve 
„végeredményben az egyénre és csak az egyénre ne-
hezedik a kitartó, ám differenciálatlan emlékezet-
kényszer, merthogy saját múltjához való személyes 
viszonyán nyugszik lehetséges új életre keltése. Az 
általános emlékezet magánemlékezetekre való szé-
tesése adja a belső kényszer hatalmas intenzitását 
az emlékezés törvényének, kötelezővé téve mind-
enki számára az emlékezést: az identitás titkának 
és alapelvének, a valahová való tartozás érzésének 
visszaszerzését. Cserébe ez az összetartozás teljesen 
elkötelez” – mondja Nora Emlékezet és történelem 
között című esszéjében.

Emlékezet, közösség és identitás

A fennebb hivatkozott Pierre Nora szerint „az 
emlékezet történelemmé való átalakulása minden 
közösséget arra kötelezett, hogy saját történelmé-
nek újjáélesztése révén újradefiniálja identitását. 
Az emlékezet kötelessége mindenkit önmaga törté-
nészévé tesz.” – mondja a francia történész. Ebben 
a folyamatban az identitás a felvállalt sajátosság, 
az elfogadott egyediség, a felismert állandóság, az 

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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önmagunkkal való szolidaritás megélése, míg az 
emlékezet sok mindent jelent: teljes egészükben 
vagy félig tudatosult emlékeket, hagyományokat, 
viselkedés- és beszédmódokat, szokásokat, erkölc-
söket. A társadalmi emlékezet tanulmányozásának 
történetét összefoglaló Jeffrey K. Olick és Joyce 
Robbins (A társadalmi emlékezet tanulmányozása: a 
kollektív emlékezettől a mnemonikus gyakorlat törté
neti szociológiai vizsgálatáig) is arra a megállapításra 
jutottak, hogy az emlékezet az egyik – ha nem az 
egyetlen – olyan központi jelentőséggel bíró közeg, 
melyben az identitás kialakul. Szemléletükben 
mind az identitás, mind az emlékezés társadalmi 
folyamat. Jan Assmann említett művében szin-
tén arról beszél, hogy a múlthoz fűződő viszony 
megveti az emlékező csoport identitásának alap-
jait. Saját történelmére emlékezve és az emlékezés 
sarkalatos alakzatait megjelenítve bizonyosodik 
meg a csoport identitása felől. Ez nem afféle min-
dennapos identitás. A kollektív identitás az ünne-
pélyesség mindennapokon túli jegyeit mutatja: va-
lamiképpen az életnagyságot meghaladóan, átlépi 
a köznapok látóhatárát, és nem a mindennapi, 
hanem a ceremoniális kommunikáció tárgya. Az 
emlékezéssel tehát azonosságtudatunkat erősítjük 
meg, szerezzük vissza, így kapcsolódik össze az em-
lékezési gyakorlat és az identitás.

Jan Assmann az emlékezés kultúrájáról 
értekezve mondja, hogy a holtakról való megem-
lékezés a „közösségszerző“ emlékezet paradigma-
tikus esete. Szerinte a közösség saját identitását 
igazolja a maga számára azzal, hogy emlékeiben 
kötődik a halottaihoz. (Egyéni szinten ennek a 
kötődésnek a születését a prózaíró Szabó Gyula, 
saját életútján – írásművészetét is meghatározó 
fordulatként – így ábrázolta: „… közbejött egy 
olyan fordulat, hogy amikor anyám koporsójával 
kimentünk a temetőbe, anyám elmúlt élete egysz-
erre a földben nyugvó ősök hajdani életének titkai 

felé vonzott, mintha a kiásott sírgödörrel megnyílt 
volna a szülőföld, hogy sorsunk mélyebb rétegeit 
is megismerjem. Kezdtem azonosultabban érezni, 
hogy a temető földjében, a gyepesedő sírdombok 
alatt, az olykor már nevet is alig mutató sírkövek 
tövében egykor eleven életű emberek fekszenek, 
amilyen eleven élet volt anyám is a tegnapig… 
kezdtem keresni családfáinkon az elődök elmúlt 
sorsát, családi és egyházi iratkötegek lettek az 
olvasmányaim.”)

Hogyan, mikor és miért fordulnak az egyé-
nek és a csoportok a múltjuk felé? Az emlékezés 
kultúrája a csoport ügye – véli Assmann. Közép-
pontjában a következő kérdés áll: mit nem szabad 
elfelejtenünk? Ahol ez a kérdés központi helyet 
foglal el és megszabja a csoport identitását, önér-
telmezését, emlékezetközösségről beszélhetünk. A 
megemlékezéssel „a múlt és a jövő a jelenben össze-
kapcsolódik, a közösség képes együtt visszatalálni 
a gyökereihez, jelképes formában kinyilvánítani, 
hogy vállalja a múltját és kiválasztja belőle azt, amit 
örökül kíván hagyni a későbbi nemzedékeknek.”

Ha megszakad az emlékezet folytonossága – 
ha van emlékezési szándék –, az emlékezetet meg 
kell erősíteni. Nora szerint mindig a jelen hozza 
létre a megemlékezés eszközeit, ahogy az emlékezet 
egyre kevésbé élhető meg belülről, úgy van szük-
sége külső támasztékra és egy csak általa létező 
lét kézzelfogható támaszára. Amilyen mértékben 
eltűnt a hagyományos emlékezet, annyira érezzük 
fontosnak a maradványok, a tanúságtételek, a do-
kumentumok, a képek, a beszédek, a látható jelek 
lelkiismeretes felhalmozását.

Az emlékezetnek helyszínekre van szüksége, 
és térbeliesítésre hajlik, az egyéni és közösségi 
emlékezetnek a tér fontos kelléke, „az emlékezés 
kultúrája a természetes térbe plántál jeleket. Egész 
tájegységek is szolgálhatnak a kulturális emlékezet 
közegéül”– mondja Assmann.

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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Gyáni Gábor (Emléke
zés, emlékeztetetés és a tör
ténelem elbeszélése) az em-
lékezet helyeinek szerepéről 
azt mondja: „a múlt marad-
ványaiból mesterségesen al-
kotott emlékezethelyek arra 
szolgálnak, hogy a kívánt 
emlékezet tartósan meg-
szilárdítsa önmagát. Az is-
meretlenségbe merülő múlt 
ennek folytán az emlékezet 
helyeinek közvetítésével 
ke rül be a történelmi em-
lékezet közösségi vérkerin-
gésébe.”

K. Horváth Zsolt sze-
rint (Emlékezet a történelem 
után… utószó Pierre Nora könyvéhez) mivel már 
nincs valódi, a múltunkba szervesen gyökerező 
emlékezetünk, az emlékezethely „pótlék, mind-
össze tárgyiasított, külső formája az emlékezetnek, 
de társadalmi szinten korántsem interiorizált tar-
talom, célja nem más, mint figyelemfelkeltés egy 
olyan világban, mely […]a mélyben elfeledkezett 
az előzményekről. Az emlékezethely a hiány szimp-
tómája, megannyi felkiáltójel a felejtés ellen.” 

A csoportemlékezet változatos alakzatai Ass-
mann értelmezésében „egyszerre modellek, pé-
ldák és tanesetek. A csoport általános magatartása 
tükröződik bennük, a csoportnak nem csupán a 
múltját reprodukálják, hanem sajátos jellegét, tu-
lajdonságait és gyengéit is kijelölik. Az emlékezet-
ben sohasem a múlt mint olyan őrződik meg, ha-
nem csak az marad meg belőle, amit a társadalom 
minden korszakban a maga mindenkori vonatkoz-
tatási keretei közt rekonstruálni képes. A kulturá-
lis emlékezet nem magától terjed, hanem gondos 
irányításra szorul. Ebben a folyamatban fontos 

szerepük van a tudás fel-
hatalmazottainak. Pierre 
No ra Emlékezet és törté
nelem között c. esszéjében 
egyenesen az emlékezet
em berek szükségességéről 
beszél. Szerinte „minél 
ke  vésbé megélt egy közös-
ségben az emlékezet, annál 
inkább szüksége van olyan 
különleges emberekre, akik 
önmagukból emlékezet-
em bert teremtenek.” 

Amikor Mihály János 
a Jánosfalvi Sándor István 
nyomdokain bejárt tájon 
a múltra vonatkozó, foly-
tonosságot, állandóságot 

sugalló bizonyítékokat elénk tárja, amikor az em-
lékezet változatos kellékeit – templomok, haran-
gok, sírkövek, világháborús emlékművek feliratait, 
katonai összeírások, kéziratos könyvek adatait, ré-
gészeti leletek tárgyait, vagy a táj természeti értékeit 
– leltározza, akkor a múlt megőrzésének eszközeit 
teszi elénk. Könyvét elolvasva úgy vélem, hogy 
hosszú évek szívós, kitartó munkájával nekünk – 
akik a két Homoród mentéhez akár múltunkkal 
kötődünk, akár mint saját mindennapi világunkat 
éljük és lakjuk e tájat –, Mihály János különleges, 
pótolhatatlan emlékezetemberünk, akire nagy 
szükségünk van, ha tudni akarjuk, mit nem szabad 
elfelejtenünk. Nem csak emlékezetünk elevenen 
tartásában, a jövőnket illető várakozásainkban is. 
A sokat hivatkozott Pierre Nora szavaival: „mivel 
a jövő mindig izgat bennünket, szükségünk van az 
emlékezetre: az emlékekben keressük a jövőre utaló 
jeleket.”

Oláh Sándor

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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A Nagy-Homoród völgye

A Kis-Homoród völgye

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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Kora reggel értem úticélomhoz, Homoród-
szentmárton község legkisebb településére, a 

Ló kodba vezető bekötőúthoz. Itt tábla jelzi, hogy 
a Ravaszlyuk alatti völgyben meghúzódó kis faluig, 
amelyet körös-körül dombok (Mikolád, Dimén-
hegy, a bágyi Várhegy, Kishegy, Kerek- és Fövényes 
hegy) koszorúznak, s amely Jánosfalvi Sándor Ist-
ván szülőfaluja, 1,5 km az út. Egy másik tábla azt 
hirdeti, hogy a faluban egy öregotthon és egy köz-
hasznú ifjúsági alapítvány (Lókodi Ifjúsági Alapít-
vány – LIA) is működik. Hátizsákom vállpántját 
megigazítva vágtam neki a Lókod-patakkal (in-
kább csermely) szemben haladó kövezett földútnak 
s csakhamar, egy útszéli öreg almafa mellett elha-
ladva, beértem a településre. Igazán csinos falucs-
ka ez. Az 1995-ben Kiss Domokos kénosi unitári-
us lelkész és felesége, Rozália asszony kezdeménye-
zésére, németországi támogatással létrehozott ala-
pítvány ugyanis a lakatlan házakat megvásárolta és 

felújíttatta (az oklándi és a székelykeresztúri gye-
rekotthonokból kikerült fiatalok laknak bennük). 
Ezek mellett felújította a művelődési házat. Étkez-
dét, irodaépületet épített és mezőgazdasági farmot 
létesített, ahol a társadalomban a helyüket kereső, 
előbb már említett fiatalok földművesként és állat-
gondozóként dolgozhatnak.

A templom előtt is egy ilyen, volt árvaházi fi-
atalemberrel találkoztam össze, akinek a becsüle-
tes neve Jakabfi András és 1992-től él a faluban. A 
véletlen szerencse hozott össze kettőnket, ugyan-
is jelenleg ő az itteni, elnéptelenedő unitárius egy-
házközség gondnoka (2006-tól), s én épp a temp-
lomba igyekeztem. Tőle tudtam meg, hogy az ide 
Kénosból beszolgáló lelkész, Csáki Levente nem-
rég elpályázott Kobátfalvára, és költözőben van. A 
központban magasodó, 1911-ben épült templom 
kulcsai ennek ellenére hamar előkerültek s én ma-
gamra maradva, a dísztelen, szürkére festett temp-
lomi padok között (csak a régi, használaton kívül 
lévő orgona szélládája díszesen festett), a beáradó 

Lókod

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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Az unitárius templom,
a hajó és a harangok

A Sós „birtok”

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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májusi fényben kedvemre elmélkedhettem Lókod 
múltjáról.

A falu neve az 1505. november 23-án, Udvar-
helyen tartott székely nemzetgyűlésen megválasz-
tott bírák között Lókodi Péter nevében szerepelt 
először. A név valószínűleg a székely lok = lapály 
főnév -d képzős származéka. Régen nagy számban 
lófő rendű székely családok (Zsombori, Sándor, 
Demién, Ferenczi, Sata, Demeter) lakták, néhány 
gyalogrendű (Gergely, Balázs, Vas) és jobbágycsa-
láddal egyetemben. 1566-ban a János Zsigmond, 
azaz II. János választott király hadában híven szol-
gált udvarhelyszéki főnépek és lófők összeírásában 
öt lókodi lófő szerepelt. 1567-ben hat portát írtak 
össze itt. 1576-ban az 50 dénáros adót fizető szé-
kely főemberek összeírása szerint a fejedelem két 
forintot és ötven dénárt, Demien László és Kornis 
Mihály ötven-ötven dénárt fizettek az itt fekvő bir-
tokaik után. 1602-ben hat lófő, öt szabad székely 
és három jobbágy család lakta. 1614-ben a lófő szé-
kely családok száma tizenegy, a gyalog székely és 
szabados családoké négy, míg a jobbágy családok 
száma hét volt. 1635-ben kilenc lófőt, hat gyalog 
puskást és három újonnan hadra fogott családot ír-
tak össze itt. 1712-ben, az udvarhelyszéki neme-
sek, lófők és gyalogok összeírása Lókodról tizenhat 
lófő családot említ. A „székely szabadsággal élő” 
családok utódait ma alig találjuk a faluban, pedig 
lélekszáma 1945-ben még 272 fő volt. 1966-ban 
170, míg 1977-ben már csak 93-an lakták. Ma alig 
tíz-tizenöt fő az állandó lakos.

Lókod a XVIII. század első feléig egyházilag 
Homoródszentmártonhoz tartozott. Az elszaka-
dását „tárgyazó” levelei (szám szerint húsz darab), 
az 1827. évi generális vizitációs jegyzőkönyv sze-
rint „egy Csomóban kötve” az egyházközség levél-
tárában találhatók „Fasciculus 2us Név alatt”. Egy 
korábbi, 1749. évi jegyzőkönyvtöredék a zsindely-
lyel fedett régi kőtemplomát és két kisded harang-

ját említi. E harangok közül az egyik 1671-béli 
volt. A másikat 1806-ban, 120 forint pótlással, na-
gyobbra cserélte az egyházközség. Régi temploma 
helyett a XVIII. század végén újat épített az egy-
házközség. Ez már cserépfedésű volt, napnyugati 
végében zsindellyel fedett toronnyal. Déli oldalán 
„egy kő Tornáczon által virágoson festett, két felé 
nyíló vas sorkos, és vas rud záróju ajtón” át lehe-
tett a templomban lépni. Fa berendezését, vagyis 
az „egész asztalos munkát” Lang János készítet-
te 1801-1802-ben. A virágosan festett kar „hom-
lokán” a következő írás volt olvasható: AZ EGY 
IGAZ ISTENNEK DITSŐSÉGÉRE ÉS A JÉ-
ZUS KRISZTUS TISZTELETÉRE ÉPITETTE 
A LOKODI UNITARIA SZ. ECCLA AZ 1801-
IK ESZTENDŐBEN. A napkeleti oldalon falba 
vágott ajtón és „gráditson” volt a prédikáló szék-
be a felmenetel, amely felett „egy tarka festékkel 
szinezett, fából metzett virágokkal készült” ko-
rona függött, „illyen ally irással: Jel 2. 10. LÉGY 
HIV MINDHALÁLIG ÉS NEKED ADOM AZ 
ÉLETNEK KORONÁJÁT. Ao. 1802. 9. April.” 
1911-ben újból templomot (tervezője Pákéi Lajos 
építész volt) épített az egyházközség. Az építkezés-
sel egyidőben a régi bútorzatot is kicserélték. A mai 
szószéket Deák Lajos és neje, Verebi Anna 1912-
ben ajándékozták az egyházközségnek. Az úraszta-
lán a következő felirat olvasható: „A szeretet soha 
el nem fogy. Molnár Vilma 1933.” A templom tor-
nyában két harang van. A nagy harangot Silye Lí-
dia és családja öntette újra 2007-ben, felirata sze-
rint „BALÁZS JÓZSEF EMLÉKÉRE”. A kisebb 
harangot még 1831-ben öntette a lókodi unitári-
us eklézsia.

Lapozgatom a 2008. évi lelkészi jelentést. Az év 
folyamán egy keresztelő és egy temetés volt a falu-
ban. Az istentiszteleteken a részvétel átlag két-há-
rom fő, ezért azokat, a nagyobb ünnepek kivételé-
vel, többnyire az öregotthonban tartják. Maga az 

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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öregotthon 1992-ben létesült a papi lak épületé-
ben Kiss Rozália vezetésével. Kezdetben tíz rászo-
ruló idős embernek nyújtott menedéket. Fő támo-
gatói a Svájcban élő Gyarmathy György és felesé-
ge, Catherine voltak. Ugyancsak svájci támogatás-
sal 2000-ben készült el az új épületszárny 24 fős 
befogadóképességgel. A svájci johannitáknak kö-
szönhetően az építkezést ezután is tovább lehetett 
folytatni s így 2007-ben újabb épületavató ünnep-
ségre kerülhetett sor. A lókodi Kiss Rozália Öku-
menikus Öregotthonnak (ügyvezető igazgatója Za-
kariás Klára), amely ma megfelelő környezetet biz-
tosít, hogy az idős emberek biztonságban, barát-
ságos környezetben gondtalanul töltsék el életük 
utolsó esztendeit, jelenleg 43 lakója van. Udvarán 
nemrég a lókodi Jakab Lajos Alapítvány és az Er-
délyi Unitárius Egyház az időközben elhunyt jóte-
vője, Gyarmathy György emlékére kopjafát (Sata 
Attila homoródszentmártoni családorvos készítet-
te) avatott. Az ünnepségen a „hazáját, népét és egy-
házát szerető” Gyarmathy György tudós profesz-
szor életútját Tódor Csaba homoródszentpáli lel-
kész, Bálint-Benczédi Ferenc unitárius püspök és 
ifj. Bencze Gábor, az előbb említett alapítvány ku-
ratóriumának elnöke méltatta.

Lókod temploma előtt áll a két világháborúban 
elesett helybeliek emlékoszlopa. Az első világhábo-
rúban nyolc, a másodikban négy hősi halottja volt 
a falunak. A templomlátogatás után az Udvarhely-
ről hazaköltözött Vass Dénes nyugdíjassal eresz-
kedtem szóba, aki szívélyesen invitált be otthoná-
ba. Nagyapja a régi közbirtokosság elnöke volt, s 
levelezésben állt Erdődi Sándor költővel. Édesap-
ja, az 1914-ben született id. Vass Dénes pedig „lel-
ki értékekben gazdag életével” a gyülekezet tagjai-
nak az egyházépítés nemes munkájában mutatott 
példát. Ezért 70 évesen, az Unitárius Egyház Főta-
nácsa 1984. december 1-2-án tartott ülésén a tisz-
teletbeli gondnok címet adományozta neki. Há-

zigazdámtól tudtam meg, hogy nemrég részben 
megtörtént a falu ivóvízrendszerének korszerűsíté-
se. Ha ezek a munkálatok, a közművesítés tovább 
bővülne – mondta –, akkor talán többen is vissza-
települnének a faluban, hiszen Lókod Udvarhely-
től csak alig15 km. Elmondta azt is, hogy a „né-
metek” megvásárolták a Sós birtokot, ahol tájházat 
akarnak létesíteni. 

Lókod ősi temetője a Gál dombján kívül fek-
szik. Útban arrafelé vettem hírül, egy kapura 
kifüggesztett plakátról, hogy Homoródszentmárton 
községben és a hozzá tartozó falvakban, májusban 
a Homoród menti Napok elnevezésű rendezvé-
nyek zajlanak, többek közt a szentmártoni Nyíres 
Fesztivál és a Bágyi Várfesztivál.

Sírkő a temetőben

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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Rövid temetői séta után, ahonnan szép kilátás 
nyílt a környékre és a falura, egy egyszerű, feketé-
re festett vaskeresztre lettem figyelmes. A kereszt-
re erősített rozsdamentes acéllemezen a következő 
felirat olvasható: 2008 (ez nyilván a keresztállítás 
éve), alatta: 4 NÉMET KATONA / KIVÉGEZ-
TEK / 1944. SZEP. 12. Ez a kegyelettel állított ke-
reszt valószínűleg olyan sírokat jelez, amelyek még 
nem szerepelnek a német katonatemetők adatbázi-
sában. Egy másik, díszesen faragott sírkövön a kö-
vetkező, rigmusba szedett felirat olvasható: 

CERJÁK LAJOS VOLT A
NEVEM 54 ESZTENDŐT ÉLTEM
20 ÉVET VOLTAM FOGSÁGBAN

MOST ITT NYUGSZOM KOPOR – 
SOMBAN

1893 – 1946
NEJE

KURSZKOVA ANNA
1900 – 1970

EZ EMLÉKET ÁLLITATTA HÜ

NEJE ÉS JÓ LEÁNYA
BÉKE LEGYEN PORAIKRA !

 A temetőből, ahol néhány régi, jánosfalvi kő-
ből faragott, de már az enyészet útjára lépett sírkö-
vet is lehet látni, a délutáni rekkenő hőségben, to-
ronyiránt átgyalogoltam Bágyba.

Lókod és Bágy között félúton az ember szeme 
nem tud betelni a táj szépségével. A bágyi Várhegy 
és környékének dombjai, északkeletre a Zendes-
tető és a Zsuva-tető mögül előkandikáló Köz-
ponti-Hargita hegyvonulatai, a Lókod pataka és 
Nagy-Homoród vize által közrezárt ártérből eny-
hén kiemelkedő dombhátra települt kéttornyú 
Homoródszentmárton, a keletről föléje magasodó, 
erdő borította Nagymál, a tar Kishegy, Béres- és 
Kapustető, és a hátuk mögött a távoli messzeségbe 
kéklő almási Merke-tető látványa megállásra kész-
teti az embert.

A Kiss Rozália Ökomenikus Öregotthon

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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Kis pihenő után a Bágyba vezető úton, amelyen 
már évek óta autóbusz nem jár, poroszkáltam 

tovább. Az út két szélén fekvő földeken a szorgos 
bágyiak a pityókát kapálták. A falu felé gyalogoló 
vándornak a szemébe legelőször a diófák közül ki-
fehérlő több évszázados református templom ötlik, 
bádoggal fedett, kék zsalugáteres, karcsú tornyával. 
A falu bejáratánál háromnyelvű tábla hirdeti, hogy: 
A BÁGYI VÁR MINDIG VISSZAVÁR.

Bágy régi település. Környéke már az őskortól 
lakott. Az írott forrásokban azonban csak a XVI. 
században említik először. 1566-ban öt lófő csa-
lád szerepel egy összeírásban a faluból. A követke-
ző évben húsz portát írtak össze itt. 1576-ban a fe-
jedelem tizenegy, Kornis Mihály egy forintot fize-
tett az ötven dénáros adóban, az itt fekvő birtokaik 
után. 1602-ben tizenhárom szabad székely, öt lófő 

és két darabont család lakta. 1614-ben a lófő csa-
ládok száma tizenöt, a gyalogos és szabados csalá-
dok száma tizenhat volt. Rajtuk kívül öt „kóborló” 
családfőt is feljegyeztek az összeírók. 1635. évi ösz-
szeírásban tizennyolc lófő, 10 gyalogpuskás és hét 
új hadköteles család szerepel. 1712-ben két nemes 
(Baczó, Zólya) és harmincöt lófő székely családot 
írtak össze itt. A dióterméséről elhíresült falu la-
kói évszázadokon át állattartással és földműveléssel 
foglalkoztak. A mai gazdák, a vadak elszaporodása 
miatt már csak a faluhoz közelebb eső földterülete-
ket művelik meg.

Mivel szállásadóm Csoma Sándor, a falufelelős, 
ahogy az itteniek hívják: a „bágyi szenátor” Udvar-
helyről csak estére érkezik meg, először a papi lak 
udvarára nyitottam be. Pitó Zsolt református lel-
kész szívélyesen invitált a falu középkori eredetű 
templomának a meglátogatására. A délutáni tik-
kasztó melegben, egy órányi gyaloglás után jóle-

Bágy

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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sett megpihenni az ódon falak között. A templom 
bútorzatán a kék szín érvényesül, mint általában 
a mai székelyföldi protestáns templomok többsé-
gében, csak a hajó északi oldalán lévő szószék dí-
szes. Koronájának hangvetőjén ez a felirat olvas-
ható: 1832. ISTEN HÁZA SZERETETE – ÉS 
SZENT NEVE TISZTELETE – GERJEDE-
ZETT A SZIVEKBEN – BÁGYI KERESZTYÉN 
HIVEKBEN – MIDŐN EZEN KORONÁNAK 
– HOGY LEGYEN ISTEN HÁZÁNAK – ÉKES-
SÉGE, LÉTELT ADTAK – VI. DE. – S EBBEN 
IS HIVEK MARADTAK. Alább, a szószékkosár 
felső peremén pedig a következő: BÁGYI TEK: 
BATZÓ LÁSZÓ ÚR ÉS NAGY PÁL B. O. MES-
TER TSINÁLTATTÁK.1836. A templom nyolc 
támpillérrel körülölelt szentélyében két gótikus fa-
ragvány (egy csúcsíves keretbe foglalt szamárhát-
íves szentségtartó fülke, és a befalazott sekrestye-
ajtó szemöldökgyámos kerete) látható. A góti-
kus templomot megelőzően is volt már temploma 
Bágynak. Nemrég Árpád-kori félköríves szentély 
alapfalait tárták fel a régészek itt. 

A református templom karzatán lévő kis orgona 
Kolonics István orgonaépítő mester 109. műve és 
1871-ben készült. A toronyban két harang hang-
ja hívja az egyre fogyatkozó híveket istentiszteletre. 
Az egyik felirat nélküli. A másikat felirata szerint 
a református eklézsia öntette még 1887-ben, a se-
gesvári Manchen Mihály harangöntő műhelyében. 

A templom után a falut vettem szemügyre. Egy 
régi porta előtt 1886-ban készült, valamikor szebb 
időket megélt, faragott és festett nagy kötött kapu 
roskadozott. Tovább, a nemrég felújított iskola 
szomszédságában az első világháborús hősök em-
lékműve áll, rajta a PRO PATRIA felirat s fehér 
márványba vésve 32 bágyi hősi halott neve olvasha-
tó. A falu jeles szülötte, a Marosvásárhelyen 1854-
ben kivégzett Török János „székely vértanú” em-
lék-kopjafája a művelődési ház parkjában találha-

tó. Török János 1806-ban született Bágyban. Részt 
vett az 1848 – 1849-es szabadságharcban. Fogság-
ba esett, de Bem kiszabadította. A Makk-féle ösz-
szeesküvésben való részvételéért két társával, Gálfi 
Mihállyal és Horváth Károllyal együtt a nagysze-
beni cs. kir. hadi törvényszék ítélte halálra 1853. 
október 11-én. 1854. március 10-én végezték ki 
mindhármukat a marosvásárhelyi Postaréten. Tö-
rök János kivégzésekor 47 éves volt. A három már-
tír sírja fölé a város polgárai 1874-ben, közadako-
zásból állítottak gránit emlékművet.

A világháborús emlékmű szomszédságában, 
vén diófák árnyékába pihenve, a 81 éves Zsombo-
ri Lajossal eredtem szóba. A falu népességéről kér-
deztem s ő elmondta, hogy „nyilvántartása” szerint 
Bágyban jelenleg 198-an laknak, ebből nő kilenc-
vennégy, a többi férfi. Vénlegény tizenhét, vénle-
ány három, özvegy ember négy, özvegyasszony hu-
szonnégy. Lajos bácsi kis papírfecnire írt „statisz-
tikája” arról is tájékoztatott, hogy Bágyban hat-
van ház üresen áll, 24-ben csak egy személy lakik 
s negyvennégy csűr romlott le az elmúlt évtizedek-
ben a gazdátlanul maradt telkeken. Pedig nem is 
olyan régen, egy fél századánál alig több, hogy a 
bágyi piros szemű búzáért sok deszkát, téglát, me-
szet hoztak cserébe a havasalji emberek, s jöttek 
a gyerekeik is ide, szolgálni. Akkor még országos 
híre volt a bágyi szőnyegnek s egy kis házi gyár volt 
minden porta, ahol ezeket a szőnyegeket nagy te-
hetséggel durgálták (vastagon fonták) és szőtték 
az asszonyok gyapjúhulladékból. Olyan jó kerese-
ti lehetőség volt, hogy a neki való anyagért a fér-
fiak még a szomszédos vármegyékbe is elszekerez-
tek. 1945-ben 651 lakója volt még a falunak. Az-
tán jött az 1950-es években a kollektivizálás és az 
Új Élet kollektívgazdaság, s a fiatalok innen is vá-
rosra húzódtak.

Estefelé visszatértem a paplakba. Átlapozgat-
tam az egyházközség 1742-ben kezdett kéziratos 

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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A szószék A református templom

Kilátás a toronyból

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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A bágyi Várhegy a Kövesbércről

A Váralja

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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könyvét (Liber Ecclesiae Refor: Bagyensis), amely 
az udvarhelyszéki református eklézsia régi törvé-
nyeit, a helybeli presbiterek, kurátorok, egyházfiak 
névsorát „a Tökölyi Járásától” (azaz 1690-től) 
kezdve, eskütételük formuláját, az egyházköz-
ség ingó és ingatlan javainak leltárát tartalmaz-
za. Később, a cikornyás betűk silabizálását félre-
téve Pitó lelkész urat életéről, családjáról faggat-
tam. Mint elmondta, 1976. március 11-én szüle-
tett Székelykeresztúron. Életének és nevelkedésé-
nek színhelyei a lelkipásztor édesapa szolgálati he-
lyei voltak (Siménfalva, Rugonfalva, Harasztkerék, 
Marosvásárhely). Tanulmányait a kolozsvári Refor-
mátus Kollégiumban, a Protestáns Teológiai Inté-
zetben, a nagyszebeni Német Evangélikus Teológi-
ai Intézetben végezte. A lelkipásztori oklevél meg-
szerzése után egy tanéven át a hollandiai Apeldoorn 
városban található Theologische Universiteit hall-
gatója volt. 2000 szeptemberében nyert kinevezést 
a bágyi gyülekezetbe, és ez a gyülekezet választot-
ta meg, a 2002-ben történt felszentelés után, lel-
kipásztorának. Azóta itt szolgál. Felesége tanítónő 
Bágyban, s van egy 4 éves kislányunk. Kisebb cik-
kei, igemagyarázatai a helyi terjesztésű egyházme-
gyei és gyülekezeti kiadványokban jelentek meg, 
itthon és Hollandiában. Továbbra is foglalkoztat-
ja az újszövetségi biblia-teológia, az egyháztörté-
net, valamint a gyülekezet története. Célja segíte-
ni népének „Isten megtalálásában és a Szerinte való 
élet folyatásban: az öntudatos hit kialakulásában.”

Társalgásunk alatt megérkezett a szállásadóm, s 
én illedelmesen elköszönve, pakkommal áthurcol-
kodom a pár utcával arrább fekvő portára. Neveze-
tes ez arról, hogy rajta egy 1783-ban épült kétod-
ros-pajtás, cseréppel fedett öreg csűr áll.

Vendéglátómról, a 73 éves Csoma Sándorról 
hamar kiderült, hogy lábon járó helytörténeti le-
xikon. Sok mindent tud, amit más nem, s a laká-
sa kisebb levéltár, teli régi iratokkal, könyvekkel és 

régi kataszteri térképekkel. Ezek közül néhányat 
1871-ben, amint rajtuk olvasható, Baczó László 
helyszínelési vállalkozó készített. Sanyi bácsi hosz-
szasan mesélt Bágy neves szülötteiről. Dáné Mó-
zes református lelkészről, az 1848-as forradalom 
szabadságharcosáról, aki öt évet raboskodott oszt-
rák börtönökben. 1999-ben, a szabadságharc 150. 
évfordulója alkalmából emlékére a parajdi önkor-
mányzat és az alsósófalvi református egyház kop-
jafát állíttatott. Dáné István lelkészről, szintén 
48-as szabadságharcosról, a későbbi vajdahunyad-
zarándmegyei esperesről, gimnáziumi igazgatóról. 
A homoródalmási és bágyi előnevet viselő híres-ne-
ves Baczó családról, a két világháború között Bu-
dapesten élő Dr. Baczó Albert György ügyvédről 
és természetesen a bágyi Várhegyről, amelyet más-
nap volt szándékomba felkeresni. A vár históriá-
ját az annak tövében felcseperedő Sándor István 
is igyekezett kipuhatolni. A régiségek utáni kuta-
kodás hajlamát alighanem az édesanyjától örököl-
te, akinek volt szeme arra, hogy az eke után kifor-
duló, rozsdától szinte egészen megemésztett „tatár” 
nyílveszőt észrevegye. Ez 1805-ben történt, ami-
kor Jánosfalvi még alig egyéves sem volt. A nyíl-
hegy – amelynek rajzát a bágyi vár egyéb régiségei-
vel együtt Orbán Balázs közölte – azonban nem ta-
tár, amint azt helyiek vélték, hanem szkíta harcos 
tegezéből származott s alighanem a környék legré-
gebbi vastárgya volt, amíg megvolt. Jánosfalvi azt is 
lejegyezte, hogy a várat a bágyiak szerint egy Bagi 
nevezetű fejedelem, a lókodiak szerint viszont egy 
Sándour nevű rabonbán (a Csíki Székely Krónika 
szerint a székelyek legfőbb tisztje Attila hun király 
halála s a magyarok honfoglalása után, I. Béla ki-
rály idejéig) építette, de ezeket a köznép száján for-
gó mendemondákat ő sem tartotta többre „babo-
nás költeményeknél”. Orbán Balázs az előbb emlí-
tett kétes hitelű krónikából kiindulva Sándor Ist-
ván rabonbán lányának, Druzsilának a lakodalmát, 
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amelyen maga László herceg (a későbbi Szent Lász-
ló magyar király) is jelen volt, ide a bágyi várba 
helyezi. Ez sem több azonban romantikus okosko-
dásnál.

Másnap reggel mintegy félórai ínszakasztó ka-
paszkodó után érkeztem meg a Várhegy tetejé-
re (856 m). Régen, a hagyomány szerint renge-
teg erdő borította, ma azonban juhsereg és tehén-
csorda legelészik tar oldalában (Váralja), ahol jóízű 
források (Szépasszonyok kútja, Csencsete forrása, 
Hidegkút) fakadnak. Ezek nagy része ma vezeté-
kes ivóvízként hasznosul. Az első forrásfoglaláso-
kat annak idején még a rómaiak végezték el itt (ál-
lítólag 1926-27-ben, amikor a bágyi iskolát építet-
ték, az alapozás előkészítésekor római kori érmék 
is kerültek a felszínre), akik cserépcsöveken vezet-
ték az ivóvizet a Homoródszentpál területén egy-
koron álló katonai táborba és a mellette fekvő pol-
gári településre.

Bár május végi páradús reggel volt, mégis csodá-
latos látványban volt részem. Északkeleten az öreg 

Hargita csúcsai, délebbre az erdős Rika-hegység, 
egészen délen pedig az egykori Udvarhelyszék ha-
tárán emelkedő dombok (az újfalvi Őrhegy, Lovas-
tető, Fehérhegy, Szőlő-tető, az égei Őrhegy) háta 
mögött a messzeségben a Szászföld kéklett. A Déli-
Kárpátok jellegzetes havasainak (Bucsecs, Fogaras) 
körvonalai épp, hogy csak felsejlettek. Nyugaton 
a Nagy-Küküllő völgye és mellékvölgyei, észak-
nyugaton a Firtos és a Farkaslaka fölé emelkedő 
Gordon zárták le a láthatárt. A völgyek hajlatá-
ban, dombok közt megbújva, mindenütt körös-
körül, falvak tornyai fehérlettek a messzeségben. 
Ide látszott Homoródszentmárton, Recsenyéd, 
Homoródszentpál a csillogó tükrű halastavaival, 
Homoródszentpéter, Székelydálya és Ége. Nyu-
gatról a Nagy-Küküllő völgyének települései, 
Miklósfalvától egészen Keresztúrig. A Havasalján, 
Oroszhegyben mintha lármafát gyújtottak volna a 
székelyek, vastag fehér füst tekergett az égre. Ké-
sőbb tudtam meg, hogy egy csűr égett…

A közelben a telekfalvi Őrhegy, háta mögött a 
Csicser és a Budvár látszott. Székelyudvarhelyet a 
Mondóhegy és a Málerdő takarta el a szemem elől. 
A kénosi Veresmart mögött a Kisbérc és a Szarkakő 
erdős oldalai magaslottak. Közvetlen alattunk Bágy 
és Lókod cserépfödeles házai bújtak meg a gyümöl-
csöskertek lombjai között.

A kopár hegytetőn a bágyi várból mára szinte 
semmi sem maradt, fekvését csak a terepfelszín ki-
emelkedő és bemélyedő alakjából sejthetjük itt-ott 
a gyepszőnyeg alatt. Jánosfalvi szerint az elpusztult 
várnak kilenc darab, régi módú lakatos mesterség-
gel készült cifra kulcsait 1838-ban bágyi Bencze 
Márton és János őrizték, akikre elődeik hagyták. 
Ugyancsak ő írja, hogy a várnak alsó szobái bolt-
hajtásosak, míg a felsők gerendázottak voltak. Az 
utóbbiak mesterséggel faragva és kicifrázva, akár-
csak a hasonlóan metszett erős ajtóik. Szerinte a 
várat később a rabonbánokkal atyafiságban lévő 

Az I. világháborús emlékmű
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ábránfalvi Ugron család bírta, sőt azok hordták el 
romköveit is. Orbán Balázs szerint is az Ugronok 
rombolták le a vár magasan álló falait, s az elhor-
dott anyagból Ábránfalván udvarházat és más gaz-
dasági épületeket emeltek. Amit otthagytak, azt a 
környező települések lakói hordták el. Orbán, mi-
dőn az 1860-as években ott járt, nemcsak a vár 
még meglévő négy kulcsát fényképezte le, hanem 
felmérte és elkészítette a vár alaprajzát is. Eszerint 
a külső vár ovális alakú volt, keleti felén ötszögű 
bástyával. Nyugati végén egy négyszögű kapubás-
tya állott. A külső várhoz kapcsolódott, dél felé kö-
zös fallal, a négyszögű belső vár, sarkain kör alakú 
bástyákkal. Ugyanő a várat a honfoglalás előtti Szé-
kelyföld egyik határvárának tartotta. Négy évtized 
múlva, Dersi Biás István marosvásárhelyi levéltáros 
a Teleki-levéltárban egy olyan oklevélre lelt, amely 
a várat körüllengő mondák és legendák sűrű kö-

dét részben eloszlatta. Az oklevélből, amelyet Apafi 
Mihály fejedelem adott ki Radnóton, 1663. júni-
us 5-én, kitűnik, hogy a Bágy nevű hegyen pár éve 
(1661-től) álló „kastélyt” Bágy, Ége, Dálya, Lókod, 
Patakfalva és Recsenyéd, ezen hat falu lakossága 
építette közmunkával, akik a fejedelemtől arra is 
engedélyt nyertek, hogy hadba híváskor falunként 
egy-egy maguk választotta férfiú a várba menekü-
lő családtagok védelmére otthon maradhasson. A 
várat 1690 őszén, midőn Thököly Imre hadaival 
a két Homoród mentén megfordult, s talán a ku-
ruc–labanc világ (1703– 1711) zavaraiban is a kör-
nyék lakói mentsvárként használták. 1714-ben, az 
állandó hadsereg fölállítása után azonban az erdé-
lyi védelmi rendszer megváltozott. Az elhanyagolt 
és nem használt vár a békés évtizedek alatt pusztu-
lásnak indult, a bástyák és az épületek fedelei be-
szakadtak s az átázott falak leomlottak. Ebbe be-
segítettek a XVIII. század végén a bágyiak is, vala-
mint azok az idegenek, akik a várban elrejtettnek 
vélt kincsek után keresgélve, aláásták az akkor még 
fennálló várfalakat. 

Ma a bágyi vár emléke a tüzes kerék eregetés ha-
gyományában él tovább, amelynek felújítását Máté 
András és Nagy Attila egykori néptanácselnök kez-
deményezték 1981-ben. Ez a pünkösd vasárnapján 
minden évben megrendezett Bágyi Várfesztivál a 
környék egyik jeles kulturális eseményévé nőtte ki 
magát napjainkra, amelyre a környező falvak lakói 
nagy számban mennek el s hazalátogat az idegen-
be szakadt bágyiak egy része is. A rendezvény fény-
pontja a szalmával és gázolajba megáztatott, ron-
gyokkal betekert két régi fentős kerék meggyújtása 
a hegycsúcson, majd a behengerítése a kopár hegy-
oldalon, a bágyi fiatalok által. Pontosan úgy, mint 
ahogy elődeik tették a XVII. században, hogy elri-
asszák a felkapaszkodó ellenséget a vár alól.

Török János „székely vértanú” kopjafája
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A büszke bágyi Várhegyet magam mögött hagy-
va Égébe indultam, a Nagy-Homoród és 

Nagy-Küküllő vízválasztó dombvonulatán gyalo-
golva végig. A délnyugati irányban hosszan elnyú-
ló bércről mindkét felé gyönyörű kilátást nyílik a 
vidékre. Sándortelke vagy Sándorfalva felől tehén-
csorda kolompjának hangját hozta a kora regge-
li szellő. A kies, elsősorban legelőként hasznosuló 
bérc délkeleti oldalában csaholó kutyák terelték a 
juhnyájat. Valamikor szántó volt itt is, ott is. Erre 
a régi, begyepesedett borozda martok egyértelmű-
en utalnak. Az első pihenőt a hegygerinc legmaga-
sabb pontján (802 m) tartottam, amelyet egyesek 
Szabárcsnak, mások Dálya-tetőnek neveznek. Ál-
lítólag itt is volt egy vára Szent László királynak, 
de ennek nyomait a nagyérdemű Orbán Balázsnak 
sem sikerült annak idején felkutatni. Innen teljes 

volt a rálátás az úticélomra, a Nagypatak szűk völ-
gyében, 700-800 m magas dombok (Magyarótető, 
Kőhát, Kányádbérce, Szörmény, Bereckhegy) alján, 
gyümölcsfák között megbúvó falura. Magyarótető 
oldalán, vízmosásos árkok szabdalta legelőn át 
ereszkedtem be a faluban, s mivel a szállásadóm, 
Csiszér Csaba valahol a mezőn dolgozott, itt is a 
templom hűvösében pihentem ki fáradalmaimat. 
A harangozó, Major Erzsébet néni készségesen nyi-
tott ajtót, majd magamra hagyott. Hiába, dologidő 
van, várta őt is a kapálnivaló.

A templomról alig tud valamit a szakirodalom. 
Kandó János jegyző „monográfiájában” a követke-
ző adatokat találtam: a XVI. században reformá-
tussá lett falu kezdetben a székelydályai reformá-
tus egyházközség filiája volt. Ebben az időben em-
lítik írott forrásaink is először. 1566-ban a II. János 
választott király hadában szolgált udvarhelyszéki 
főnépek és lófők részleges jegyzékében egy égei 

Ége
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lófő szerepel. 1567-ben tíz portát írtak össze itt. 
1602-ben hét szabad székely és két darabont ren-
dű család lakta. 1614. évi összeírásban négy lófő, 
két gyalog, nyolc szabados, kilenc jobbágy és egy 
zsellér családfő nevét jegyezték fel. A XVII. század 
folyamán egyre népesedő falu 1682-ben lett önál-
ló anyaegyházközség. 1701-1702-ben építették fá-
ból az első templomot. Melléje 1772-ben kőből 
tornyot rakattak (ajtajának bal szárnyán, belül az 
1773-as festett évszám látható). 1784–1792 között 
épült fel a mai templom, kőből és téglából, közada-
kozásból és közmunkával (a feljegyzések szerint ek-
kor 25 gazdának volt igavonó állata a faluban) 

A régi templom faberendezése bekerült az új 
templomban. Ezek közül a legrégibb az 1701-ben 
készült keleti karzatmellvéd. Egy évvel később, 
1702-ben készült el Bandi István és házastársa, 

Csiszér Kata adakozásából a szentély 58 kazettából 
álló, festett mennyezete, amint azt az egyik kazet-
tán látható feliratban Tordai János égei prédikátor 
megverselte. A készítőmester Asztalos Lőrinc volt. 
E mennyezeten 1726-ban Csiszér István kurátor-
sága, Sándor Mihály és Zakariás Ferenc egyházfi-
sága alatt javításokat végeztek, az olaszteleki Péter 
Miklós asztalosmester közreműködésével. A hajó 
50 négyzetméternyi festett kazettás mennyezete 
1792-ben készült s 35 kazettából áll. Felirata el-
árulja, hogy azt Erdély második legnagyobb festő-
asztalos dinasztiájának egyik tagja, a szászkeresztúri 
Rössler György készítette. Ugyanekkor készültek 
el a nyugati bejárati kapu, 8 táblás nyugati karzat-
mellvéd, a szószékkorona és az ülőpadok. A felirat-
okból megtudjuk, hogy az új faberendezést égei 
„nemzetes Orbán Ferenc uram” kurátorsága alatt 
égei Csiszér (Tsiszár) György készíttette. Az orgo-
nát, amely Kolonics István műve, 1868-ban vásá-
rolta az egyházközség. 

A templom északi falán, kívül, közel a nyuga-
ti bejárathoz egy fehér márvány emléktábla lát-
ható, amely Szabó Mózesnek, 1926–1953 között 
Égében szolgáló levita lelkipásztornak, tanítónak, 
az I. világháború legtávolabbi (Vlagyivosztok-
Nikoljszk-Usszurijszk) protestáns hadifogoly gyü-
lekezete megalapítójának állít emléket. Az emlék-
táblát 2004-ben Ége kicsiny, de lelkes reformá-
tus gyülekezete és Szabó Mózes családja készíttet-
te. A templomkertben állított emlékművet a fa-
luközösség a háborús hőseinek is. Az első világ-
háborúban húsz, míg a másodikban két égei fér-
fi halt hősi halált. A templom hűvöséből Ége be-
járására indultam, majd Csiszér Dénes megyebíró 
portájára tértem be egy kis beszélgetésre. Tőle tud-
tam meg, hogy 1945-ben még több mint kétszá-
zan laktak a faluban, de a kollektivizálás után el-

A nyugati kapu 1792-ből

[Erdélyi Magyar Adatbank]



27

A református templom és nyugati karzata

A szentély
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Égei porta

A paplak A hősi halottak emlékműve
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mentek innen is a fiatalok. Nagy részük Brassóba, 
ahonnan az 1960-as években még tömegesen jár-
tak haza egy-egy színielőadásra. A botcsinálta dok-
tor c. vígjáték (Moliére darabja) bemutatójára egy 
busznyi nép kocsikázott haza. Igaz, ekkor még volt 
élet a faluban. Az 1956-60-as tanévekben 24-en 
voltak az I-IV. osztályban. Jelenleg nem működik 
az iskola. Pedig valamikor híres tanítója volt a falu-
nak az ócfalvi születésű Orbán Imre, aki Újszéke-
lyen van eltemetve. Dályából is ide járatták a gyer-
mekeket, csak azért, hogy Orbán Imre „elejébe jár-
janak”. Ez régen volt, még 1918 előtt. Ma, pon-
tosabban 1983-tól, gyerekhiány miatt nincs isko-
lai oktatás. 1970-től helyben lakó pap sincs a fa-
luban (az utolsó Váczi Dezső volt), istentisztele-
tet a dályai lelkész tart az egyre fogyatkozó számú 
híveknek. Ége régi nevezetes családjairól (Gábos, 
Burján, Kovács, Zágoni) és jeles szülöttjeiről is el-
beszélgettünk. Szó esett a Kovács család két tagjá-
ról, Miklósról és Imréről, akik tanulni szerető em-
berek voltak. Mindketten pilótának készültek, de 
mivel amerikai rokonuk volt, pályájuk a kommu-
nizmus éveiben hamar derékba tört. Házigazdám 
családja, a Csiszér család is a régi székely családok 
közé tartozik. Már a XVII. században szerepelnek a 
székely népesség-összeírásokban. Az 1627-ben ké-
szült összeírásban Csiszér Pál lófő, Csiszér András 
gyalogpuskás, Csiszér János nagyobb, és Csiszér Já-
nos kisebb gyalog székelyek neveivel találkozunk. 
A családi hagyomány szerint a Csiszérek adomá-
nyozták az egyházközségnek azt a telket is, ame-
lyen a falu temploma fölépült. A család XX. szá-
zadban élt tagjainak élete elválaszthatatlanul össze-
forrt ennek a véres évszázadnak az eseményeivel. A 
nagyapa, Csiszér József részt vett az első világhábo-
rúban. 18 évesen vonult be, és az orosz harctéren 
esett fogságba. Jól ment dolga, mert egy nagygaz-
dánál dolgozott addig, amíg a kommunizmus nem 
kapott erőre. Hazatérése után, 1929-ben Kanadá-

ba ment dolgozni, ahonnan 1935-ben jött haza. 
A megkeresett pénzből traktort, cséplőgépet vett. 
Gazdálkodott s a vidéken csépelt, aztán jött 1945 
után a kulákvilág, a búzát be kellett szolgáltatni s 
be kellett állni a kollektívbe. Az édesapa, Csiszér 
Lajos szintén 18 évesen ment katonának 1943. ok-
tóber 4-én. 1944 júliusában a Gyimesekben szol-
gált (Hidegség pataka, Ugra pataka) a Székely Ha-
tárőr Zászlóaljnál, a 27. gyalogezredben. Itt is esett 
fogságba az év augusztus 31-én reggel, egy őrjá-
rat során, ahová Telegdi Zoltán főhadnagy küld-
te ki. Gyimes-Palánk felé vitték s Moldvába, a 
Tîrgu-Ocna-i gyűjtőlágerbe került. Október 1-jén 
vagonírozták be Romanban és két hét múlva, ok-
tóber 16-án érkeztek meg Arhangelszkbe. Vizet a 
16 nap alatt kétszer kaptak. Sok szomszéd falusi 
is volt vele, és Gyergyó vidékéről is, mintegy 150-
en. A fogságban télen a fatelepen, nyáron a kolhoz-
ban dolgoztak. 1945. szeptember 17-én szabadult 
a fogságból s öt hét utazás után, Hódmezővásár-
helyen keresztül ért Erdélybe haza. 1951-ben kö-
tött házasságot bibarcfalvi Lukács Erzsébettel. Bol-
dog házasságukból két gyermek, a fenn már emlí-
tett Dénes (1952) és Ildikó (1953) született. Beáll-
tak a kollektívbe és zöldségtermeléssel foglalkoztak 
mintegy 30 áron 1990-ig. „Életünkből annyi kicsi 
jót éltünk, amíg 1940 után négy évig magyarokhoz 
tartoztunk – emlékezett vissza 84 évesen Csiszér 
Lajos bácsi –, ebben a kicsi faluban egy talpalatnyi 
föld sem volt műveletlen, gyönyörűség volt ránézni 
a terményre. Ma se termény, se nép.”

Délután, ahogy a meleg egy kissé alábbhagyott, 
elköszöntem vendéglátóimtól. A faluból Bereck he-
gye felé távoztam. Útközben felkerestem a Csiszér 
család temetkezőhelyét (itt az a szokás, hogy min-
denki, ha teheti, saját családi birtokára, gyümöl-
csösébe temetkezik). Búcsút intve az engem elkísé-
rő Csiszér Ildikónak, a Székelydályába vezető tag-
útba beleálltam.

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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Bereck hegye alól, kaszálókon kanyargó tag-
úton sétáltam be a Dálya-patak völgyébe. 

Az útról jól rálátni a közigazgatásilag Kányád-
hoz tartozó Székelydályától keletre lévő Bika er-
dejére, amely régebb a falu tulajdonát képezte. Je-
lenleg Homoródszentpál birtokában van. Tör-
tént ugyanis, ezelőtt mintegy kétszáz esztendővel, 
hogy a dályai bika átbolygott a szentpáli legelőre s 
a szentpáli határpásztorok behajtották Szentpálra. 
Váltságdíjul az ő határukhoz közel eső dályai erdőt 
kérték. A dályaiak, hogy a csorda bika nélkül ne 
maradjon, s a szép bikájukat visszakaphassák, fájó 
szívvel ugyan, de lemondtak az erdőről. Azóta ne-
vezik azt a darabocska erdőt Bika erdejének. Leg-
alábbis így olvastam valahol.

Közvetlen a falu Ége felőli bejárata előtt értem 
bele a 133-as megyei útba. Áthaladva egy kis hi-
dacskán, az út egyik magasabb pontján kopjafák 

közé illesztett helységjelző tábla figyelmeztetett, 
hogy dályai földre lépetem. Lefele ereszkedve, az 
út bal oldalán a nemrég felújított művelődési ház 
épülete tűnt elő, amely sajnos többször ad temetési 
toroknak, mint lakodalmaknak otthont. Egy kicsit 
odább, a lombos fák árnyékában nyári kert „üze-
melt”. Itt szállásadóm, Bálint László alpolgármes-
ter szülői háza után érdeklődtem. Gergely János 
helybeli lakos, miután alaposan kikérdezett, hogy 
ki vagyok, honnan jöttem és merre tartok, kész-
ségesen útbaigazított. Egy enyhe kanyar után fel-
tűnt előttem a központban magasodó karcsú tor-
nyú híres műemléktemplom. Előtte, hol az út két-
felé ágazik, öreg kerekes kút áll. Mellette az első vi-
lágháború hősi halottainak kettős talapzatú emlék-
műve. Rajta harminc név olvasható. Az alsó részén 
pedig a következő felirat: „Emlékül az 1914-18-ig 
tartó világháborúban elesett székelydályai hősök-
nek. Nem halt meg az ki a hazáért adta életét. Em-
léketek egy jövő nemzedék szívében fog élni örök-
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ké.” Oldalára utólag egy fehér márványtáblát illesz-
tettek, amelyre a második világháború hét dályai 
hősi halottjának neveit vésték. 

Szállásomon, id. Bálint László és felesége, Irma 
néni fogadott. Gyorsan lemosva az út porát ma-
gamról, vacsora előtti rövid szemlélődésre indul-
tam a középkori templomba. A dályai plébániát 
már a pápai tizedjegyzék is említi. 1333-1334-ben 
Kelemen pap szolgált itt. Aztán két évszázadon át 
hallgatnak a faluról a forrásaink. 1566-ban, a II. 
János király hadában híven szolgált udvarhelyszéki 
főnépek és lófők jegyzékében tizenhat dályai lófő 
szerepel. A következő évben huszonnégy portát 
vettek számba itt. 1576-ban az egész falu a fejede-
lem tulajdona volt. Az 1602. évi összeírásban ti-
zenegy lófő, öt darabont, tizenkét szabad székely és 
egy jobbágy család szerepel. 1614-ben a lófő csa-
ládok száma huszonegy, a gyalogoké nyolc, a sza-
badosoké tíz, míg a jobbágy rendűeké négy. Egy 
évszázad múlva, 1713-ban készült összeírás szerint 
harmincnégy lófő és gyalog székely, valamint tíz 
jobbágy család lakott a faluban. A lakosság évszá-
zadokon át földműveléssel és állattenyésztéssel fog-
lalkozott. Mésszel és sóval is kereskedtek. Az utób-
bit a parajdi sóbányából vásárolták fel, míg a me-
szet a közelebbi helységekből. 

A XIII-XIV. század fordulóján épült s a közép-
kor végén gótikus stílusban átépített templomot 
kőkerítés veszi körül, a déli oldalon néhány támpil-
lérrel. Megilletődve léptem az ódon falak közé. A 
hajó nyugati felében pillérekre épült stukkódíszes 
orgonakarzat áll. 56 festett kazettából álló meny-
nyezetét most restaurálják. A déli hajófalon Szent 
Györgyöt ábrázoló, nemrég felújított freskótöre-
dék vonta magára a tekintetem, majd a sokszög-
záródású gótikus szentélybe léptem, amelynek tel-
jes felületét a bordákra is kiterjedő, al secco mo-
dorban festett lombdísz borítja, világos- és sötét-
zöld, vörös és fehér uralkodó színekkel. A lombok 

és a virágok között emberalakok és címerek (az Ár-
pád-ház címere, Kolozsvár, Brassó, a szász nemzet 
régi címere, Szeben város címere, Magyarország Ja-
gelló kori címere, Barlabási Lénárd erdélyi alvajda 
címere) vannak. Itt látható a székely nemzet régi 
címere is: egy vörös mezejű reneszánsz pajzson fel-
hőből kinövő ezüst páncélos kar, kezében egyenes 
kard, alul a kardon egy nyitott arany korona, kö-
zépen egy szív és felül a medvefej, kétoldalt arany 
holdsarlóval és arany hatágú csillaggal.

Szemlélődésem alatt érkezett haza a falu refor-
mátus lelkésze, Fülöp Szabolcs is. Most már ket-
ten jártuk körbe a templomot, amelynek a külse-
jét Péter Pál és Kiss Lóránd falkép-restaurátorok az 
utóbbi években teljesen felújították. Déli falán, a 
templom nemrég még befalazott, korai csúcsíves 
kapujának jobb és bal oldalán az eddig ismert leg-
hosszabb székely rovásírásos felirat látható, amely 
1992-től kezdve a restaurálási munkálatok során 
bukkant elő az őt fedő mészréteg alól, több rész-
letben. A vakolatba karcolt, középkorinak tartott 
feliratot többen is kutatták. Értékelésüket, „elolva-
sásukat” a kutatók szerint nehezíti, hogy a később 
épített támpillérek egyes részeit valószínűleg elta-
karják. 

Ugyancsak itt látható a templomkertben Derzsi 
Petki János kancellár feleségének, Kornis Far-
kas lányának, Katának (1581–1637), Apafi Mi-
hály fejedelem nagyanyjának 1641-ben készült és 
Székelyderzsről Dályába került latin nyelvű sírkö-
ve. A sírkő a nagyszebeni Elias Nicolai műve. Fel-
irata, Jánosfalvi Sándor István szabados fordításá-
ban magyarul így hangzik: Így szól az isten: Íme én 
megnyitom a ti koporsóitokat és kihozlak titeket, a 
ti koporsóitokból. Ezékiel 37. 12. A legjobb legna-
gyobb Szent Istennek. Meghalt 1637. okt. 21-én. 
Itt nyugszik Petki János kedves felesége. Míg élt a 
földön Kornisok éke Kata. Éveket 56 számmal töl-
tött kegyesen ő s e század 37 éve földbe tevé. Bar-
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bara jó Apafi György özvegy nője szerelmes jó any-
jának ezen sírkövet emelé. 1641. ápr. 8-án.

A szatmárnémeti születésű Fülöp Szabolcsot 
2002-ben hívta meg a székelydályai gyülekezet a 
lelkipásztori állásra. Korábban Nagyváradon és 
Zilahon volt segédlelkész, majd a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület ifjúsági utazótitkára-
ként tevékenykedett. Még Nagyváradon ismerke-
dett meg Pap Gábor művészettörténész előadásain 
a magyar művelődéstörténet alappilléreivel. Ezek 
az előadások, amint elmondta, meghatározó hatá-
súak voltak egész további életére nézve. Felesége, 
Pintér Anna Mária szintén a magyar népi művelt-
ség elkötelezettje.

A fiatal lelkész a Székelydályában eltöltött hét 
esztendő alatt az azelőtt „rommá” restaurált temp-
lom felújításán fáradozott a legtöbbet. Nem vélet-
lenül, ugyanis hiszi és vallja: ahhoz, hogy a lélek 
megújuljon, előbb a szent helynek, vagyis a temp-
lomnak is a régi fényében kell tündökölnie. Ezután 
következhet a falu megújulása. Lelkészi hivatásá-
ban nagyon fontosnak tartja a híveivel együtt vál-
lalt sorsközösséget, mert csak így tudja megérteni 
igazi gondjaikat és csak így tudnak közösen meg-

oldást találni azok orvoslására. A falu népességé-
ről faggatózva elmondta, hogy Dályában is súlyos 
a helyzet, ez azonban nem egyedi eset. Az 1940-es 
években még hatszáz embert tartott el a határa. Ma 
pedig alig háromszáz él itt. Ők is zömében nyugdí-
jasok. Ez a helyzet nem sokáig tartható fenn. Véle-
ménye szerint olyan változásnak kell jönnie, amely 
ezt a folyamatot pozitív előjelűre fordítja, ugyanis 
a templom és az őt körülvevő táj, az emberi közös-
séggel, az állatokkal, növényekkel együtt alkot egy 
egységes egészet, a teremtésnek egy darabját. Ha 
ebből az egységes rendszerből a gyarapodó, életet 
teremtő székely közösség hiányzik, azt táj is végér-
vényesen megsínyli, ugyanis kiszolgáltatottá válik 
mindenféle haszonlesőnek. 

Székelydályából másnap reggel iskolakezdés 
előtt távoztam. De azért előbb az iskolába is be-
kukkantottam. Az udvaron egy kisfiú hintázott di-
áktársaira várva. Az osztályteremben 14 széket szá-
moltam meg. Ennyi tehát a létszáma a székelydályai 
I-IV. osztályos iskolának. A dályaiak tájékoztatása 
szerint az iskolába járó tanulóknak fele cigány. A 
lakosságnak is. Ez azonban nem tűnik ki a legutób-
bi (2002) népszámlálás adatsoraiból, ugyanis ak-
kor egy román lakos kivételével mindenki magyar-
nak vallotta magát. Az igazság azonban az, hogy a 
faluban több mint húsz házat a többgyerekes ci-
gány családok laknak, akik a kollektivizálással ke-
rültek ide és végül ide honosodtak.

Ebben az egykor,1945 előtt színtiszta székely 
faluban az elöregedés miatt egyre kevesebb a jó tel-
jesítőképességű gazda. Ennek következtében hatá-
rának háromnegyede parlagon hever. Pedig régebb 
ide is eljártak, minden ősszel, kicsi hegyi lovaikkal 
a havasalji emberek kenyérnek valóért. Hozták cse-
rébe a fát, az épületanyagot.

Székelydályából Poklosüllő és Nyárosalja ha-
tárrészek közt vezető földúton távoztam a Gyű-
rűs-tető irányában. Amikor tetejére kiértem, gyö-

Freskótöredék (Szent György)
a templom déli falán
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nyörűen feltárult előttem a két Homoród mellé-
ke, s a Poklosüllő-patak völgyfőjében meghúzó-
dó esztenáról idehallatszott a kutyák csaholása. 
Északra, egy hullámzó búzavetés szélén két őz leg-
elészett. Tovább haladva az egykori Udvarhelyszék 
határán a Piroskő irányában, feltűntek délről a ki-
rályföldi szász települések: Kaca és Daróc. Néme-
tül Katzendorf és Draas. Kacában mára alig maradt 
napjainkra néhány szász mutatóba. Darócról, ame-
lyet az 1224. évi, II. András az erdélyi szászságnak 
adott privilégiumlevele említ először, már a máso-
dik világháború végén a visszavonuló német kato-
nasággal együtt elmenekült az egész szász lakosság. 
Az üresen maradt falut a különböző helységekből 
(mintegy ötven településről) idetelepedett, több-
ségében székely eredetű családok népesítették be. 
De még most is sok az üres, romos, lakatlan ház. 
Jánosfalvi szerint Daróc ódon templomában őriz-
ték András király „nagy kardját”. A szász népha-
gyomány szerint e kard az Erdélybe költözéskor a 
szászokat vezető két gróf egyikéé volt. A történet-
hez még hozzátartozik, ahogy mesélik, az is, hogy 
a szász „honfoglaláskor” a két gróf egy dombte-
tőn, ahonnan belátták új hazájukat, a Királyföldet, 
kardjaikat a földbe döfték és a betelepülők meges-
küdtek azokra, hogy megművelik és megvédik azt 
a földet. Ez a legenda visszaköszön a dályai temp-
lom szentélyében ránk maradt Nagyszeben címeré-
ben is, amelyen két, egymásra keresztbe helyezett 
kard látható. A helyiek úgy tudják, hogy itt őriz-
ték nemcsak az egyik gróf kardját, hanem annak 
pajzsát és páncélingét is, amelyet a háború végén, 
azaz 1944-ben „lóhalálában” Budapestig menekí-
tettek. Hogy mi történt tovább velük, arról nem 
szól a fáma.

Hátat fordítva Darócnak, ahogy ereszked-
tem egyre lejjebb, feltűnt a Nagy-Homoród mel-
lett Jánosfalva és kőbányája, valamint a Nagyré-
ten túl Városfalva is. Úticélom az utóbbi volt, de 

mielőtt házai közé értem volna, irányt váltottam 
egyenesen Homoródszentpál felé, azzal a szándék-
kal, hogy szállásomat az ott lakó régi ismerősnél, a 
Forrai családnál ütöm fel, ahonnan a környező te-
lepüléseket (Recsenyéd, Szentpéter és Városfalva) 
könnyedén bejárhatom.

A Dálya-patak hídján átsétálva elhaladtam a 
Kápolna nevű dombocska vagy földhalom mel-
lett, amelyen, a helyi hagyomány szerint, egy ré-
gen elpusztult kis település, Tankafalva egykori ká-
polnája állt. E dombocskát Oláh temető néven is 
emlegetik, ugyanis ide temetkeztek a székely fő-
emberek homoródszentpéteri és városfalvi birto-
kaira telepített görög katolikus jobbágy és zsel-
lér családok. Mások úgy tudják, hogy e földha-
lom sírhalom, s alatta a lázongó természetű széke-
lyek csontjai porladnak. Azon székelyeké, akik az 
1519–1522 közötti mozgalmakban részt vettek, s 
amely mozgalom Szapolyai János erdélyi vajda és 
az általa a Székelyföldre kinevezett tisztségviselők 
ellen irányult. A döntő csatára Homoróddaróc és 
Homoródszentpál között került sor, ez a székelyek 
vereségével végződött. A harcon elesett székelyek 
tetemeit összehordták és tömegsírba temették el. 
Ezek egyike lenne tehát a Kápolnadomb, amelynek 
nagy részét 1941-ben a magyar honvédség rendel-
kezésére útjavításokra elhordták. Később, az össze-
vissza áskált helyet a városfalvi ifjúság szépen ren-
dezte. Ma egy öreg vadalmafa áll a tetején, s mellet-
te, a jó kövér földben, kukorica zöldell.

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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Délre harangoztak, amikor már Homoródszent-
péter felé poroszkáltam. Itt éppen csak bekö-

szöntem egy pohár vízre a parókiára, Székely Kin-
ga Réka lelkésznőhöz, jelezve, hogy a napokban 
felkeresem, s máris folytattam az utamat tovább 
Homoródszentpálra, amely egykor a híres-ne-
ves szentpáli Kornis család ősi fészke volt. A csa-
lád 1487-ben tűnik fel először Szentpálon. Leg-
első ismert tagja Kornis Gergely. 1523–1538 kö-
zött bukkan fel a forrásokban Kornis Miklós, aki 
Udvarhelyszék főkapitánya volt. A családnak el-
sősorban Udvarhelyszéken voltak birtokai, de 
Marosszéken, Küküllő, Torda és Kolozs vármegyé-
ben is rendelkeztek kisebb-nagyobb birtokkal. A 
család virágzása a XVI. század második felére tehe-
tő. 1562, vagyis a közszékelyek jobbágysorba taszí-

tása után II. János király, hű szolgálataikért, jelentős 
birtokokkal jutalmazta meg Homoródszentpálon, 
Homoródszentpéteren és Recsenyéden őket. Két 
neves tagja, Kornis Mihály (1574– 1576 között a 
székely sókamara ispánja) és Farkas (1571-től ha-
láláig Udvarhelyszék főkirálybírója) már 1576-ban 
Homoródszentpálon huszonnégy, a környéken 
összesen 137 jobbággyal rendelkezett. Mihály leg-
főbb birtokai Marosszéken voltak, míg Farkas a 
család udvarhelyszéki birtokainak többségét bírta, s 
birtokállományának központja Homoródszentpál 
volt. A kezében összpontosuló gazdasági és politi-
kai erő tette lehetővé, hogy a család itteni udvarhá-
zát reneszánsz stílusú kastéllyá alakíttassa át, a sa-
ját igényeinek megfelelően. Az ősi fészket ma azon-
ban hiába keressük. Ugyanis az már a XIX. század 
végére elpusztult. Berendezésének leírását az 1678. 
és 1687. évi urbáriumok őrizték meg. Az omla-

HomoródSzentpáL
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dozó kastély képét Kőváry László és Orbán Balázs 
közölte. Az utóbbi a romos kastélyt részletesen le 
is írta. Az általa ismertetett feliratokból kitűnik, 
hogy a kastély építésére 1578-1579-ben került sor. 
Ottjártamkor szomorúan konstatáltam, hogy a be-
lőle és a helyére épült Gyarmathy-család romlado-
zó kúriáját és melléképületeinek egy részét, amely-
ben korábban a helyi kollektív gazdaság működött, 
eltüntették a föld színéről, azaz lebontották. Így 
ma a Kornis család emlékét, akik nagy szerepet vál-
laltak a birtokközpontjuk egyházának a patroná-
lásában is, ma Homoródszentpálon egy 1542-től 
szolgálatban lévő nagyharang őrzi, amelyet felirata 
szerint Kornis Miklós öntetett. E harang „öccse”, 
az ugyancsak 1542-ben, Szent János evangélista 
tiszteletére öntetett kisebb harang az első világhá-
ború rekvirálásai nyomán Budapestre jutott, ahol 
végül elkerülte hadi célokra való felhasználást, s a 
vallási és közoktatásügyi miniszter 11792/1917. sz. 
körlevele értelmében a Magyar Nemzeti Múzeum-
ban helyezték el. A Kornis család utolsó férfitag-
ja Kornis Ferenc volt, aki 1614-től ugyancsak ha-
láláig viselte Udvarhelyszék főkirálybírói tisztségét. 
Királybírói székhelyét Udvarhelyen rendezte be, s 
miután 1621-ben Bethlen Gábor zálogba adta az 
itt lévő várat, az a keze alatt jól kiépített erősséggé 
vált. Kornis Ferenc 1625 tavaszán hunyt el váratla-
nul, s mivel egyetlen fia, Samu még csecsemőkorá-
ban meghalt, fiúágon a homoródszentpáli Kornis 
család megszűnt létezni.

Homoródszentpálra érkezésemkor az út bal ol-
dalán a fatornyos református kápolna tűnt elő a tá-
gas kert gyümölcsfái közül. Még a XVIII. század-
ban épült s istentiszteleteket, nagyobb ünnepek-
kor, a szentmártoni lelkész tart benne az 1734-ben 
öntött kis harang szavára összegyűlt híveknek. A 
településen a római katolikusoknak is van kápolná-
juk, amelyben a homoródkarácsonyfalvi plébános 
szokott misézni. Ezt a kápolnát Fórika János volt 

karácsonyfalvi plébános építette 1976 és 1979 kö-
zött, Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére, azon 
a brassói út melletti telken, amelyet Farkas Gábor 
és Imre Erzsébet adományoztak erre a célra. Ak-
koriban „nem volt szokásban” a templomépítés. 
Meg is járatták érte, ahogy hallottam, az elvtársak 
a kápolna építtető plébánost. Nyolcvanhétszer uta-
zott a megyeszékhelyre az építési engedélyért s vé-
gül úgy sem kapta meg. A kápolna viszont torony 
nélkül „emeletes házként” elkészült. 2009-ben, Pé-
ter és Pál ünnepén, felszentelésének harmincadik 
évfordulóját is megülte a falu maroknyi katolikus 
népe. Az „imádság házának” gondnoka jelenleg 
Gábor Balázs. A fiatalember, aki takaros kis fafara-
gó műhelyt tart fenn Homoródszentpálon, a népi 
fafaragás mesterségének kiváló művelője.

A faluban a villanyoszlopon számtalan gó-
lyafészket láttam, benne kelepelő, fél lábon álló 
gólyapárokkal. Néhányuk, kifeszített szárnnyal, a 
falu felett nagy köröket írva vitorlázott. Jelenlét-
ük több évszázados itt s elsősorban a falu határá-
ban régi időktől fogva mindig létező mocsaras te-
rületeknek, halastavaknak köszönhető. Az írott 
források egészen a XVI. század első feléig vezet-
nek vissza. 1525-ben kelt Bögözben az a „Szent 
Pali tórul” szóló levél, amelyet Antal derzsi plébá-
nos fogalmazott meg, s amelynek tartalma szerint 
vargyasi Dáné Péter a szentpáli halastóban lévő ré-
szét tíz forintért elzálogosítja Kornis Miklósnak. 
Tíz év múlva, 1535. június 1-jén kelt Majlát Ist-
ván erdélyi vajda és székely ispán azon bizonyság-
levele, amelyből kiviláglik, hogy előtte vargyasi 
Dániel Ferenc a maga és húga, Dorottya részét a 
Homoródszentpál határában fekvő Zelke nevű ha-
lastóban kétszáz arany forintért eladta az előbb már 
említett szentpáli Kornis Miklósnak.

Napjaink szentpáli halastava, megannyi madár 
(búbos vöcsök, fehér és fekete gólya, szürke gém, 
tőkés-, böjti-, és csörgő réce, barkóscinege stb.) 
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Az unitárius templom: torony, szószék és orgona
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A református templom

Az unitárius paplak

A Pap szorosa

A halastó
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fészkelő és pihenőheje. Az itteni tógazdaság 2003-
ban, privatizálási folyamatok révén került a több te-
vékenységi területen is érdekelt Arkum cégcsoport 
tulajdonába. Közvetlen működtetője az Agropisc 
Kft. A vállalat édesvízi halak, főképpen a ponty ex-
tenzív tenyésztésével és kereskedelmével foglalko-
zik, ugyanakkor frissen kialakított tizennégy hek-
táros horgásztava lehetőséget kínál a sporthorgász-
oknak a szabadidő kellemes eltöltéséhez.  A cég cél-
jai közt szerepel egy regionális Halkutató Intézet 
létrehozása is, mely minőségi halfajokkal látná el a 
környék horgászegyesületeit, halastógazdáit, kiske-
reskedelmi és vendéglátó egységeit.

Azt tartották az ezelőtti öregek, hogy ahol sok 
a gólya, ott bő gyermekáldás várható. Ez be is bi-
zonyosodott régebb Székelyországban. A mondás 
napjainkban azonban már nem állja meg a helyét, 
pedig ráférne a gyermekáldás erre a vidékre.

A Forrai házaspár, akikhez igyekeztem, har-
minchárom éve pallérozza a homorszentpáli, vala-
mint a Szentpéterről, Recsenyédről és Városfalváról 
bejáró gyermekek szellemét. Lakásuk a helybeli I–
VIII. osztályos általános iskola (nemrég még László 
Gyula régészprofesszor nevét viselte) és az 1842–
44 között épített nagyméretű unitárius templom 
szomszédságában áll, a tejgyárral szinte átellenben. 
Tibor 1953-ban Sepsiszentgyörgyön született ér-
telmiségi családban (édesanyja tanárnő, édesapja 
színész). Érettségiig szülővárosában tanult. A há-
roméves Pedagógiai Főiskolát (matematika-fizika 
szak) Marosvásárhelyen 1976-ban fejezte be. Azóta 
Homoródszentpálon él és tanít. Az utóbbi években 
Abásfalván és Homoródszentmártonban is. Élete 
során több ezer könyvet gyűjtött össze. Pedagógusi 
munkája mellett szívügye a műkedvelő színjátszás. 
Számtalan színdarabot, kabarét tanított be felnőt-
teknek, fiataloknak, és cigányoknak is. Templo-
mokban, szabadtéri rendezvényeken, iskolai évzá-
rókon, falunapokon léptek és lépnek fel. Rendsze-

res résztvevői a felső- és alsóboldogfalvi gyerekszín-
játszó fesztiváloknak, de felléptek már a magyaror-
szági Zsámbékon, Dunavecsén, Lakiteleken is. Ti-
bor a Corvin Kiadónál két gyerekszíndarab gyűjte-
ményt is sajtó alá rendezett. 1996-ban kapta meg 
az EMKE Szentgyörgyi István díját. Hobbijai szin-
te felsorolhatatlanok: kirándulások, gyalogtúrák, 
táborok, környezetvédelmi akciók szervezése gye-
rekeknek, rejtvénykészítés, tudománynépszerűsítő 
cikkek írása napilapokba, egyházi lapokban gyer-
mek folyóiratokba. Az utóbbiak önkéntes lapter-
jesztője is. 2009-ben társszervezője volt a Sótörés 
című internetes versenynek, az alsósófalvi kollé-
gákkal, a Serényi házaspárral együtt. „Amatőr szin-
ten” helytörténettel is foglalkozik. Fő ápolója a már 
húsz éves Zsámbék–Homoródszentpál település-
közi kapcsolatoknak.

Felesége, Ágnes Gyergyószentmiklóson szü-
letett. Szülei tanítókként a nemzet napszámo-
sai voltak Csíkborzsovában, a Gyimesekben, 
Érsemlyénben. Nagyon jó barátságban álltak Do-
mokos Pál Péter történésszel, néprajzkutatóval, a 
csángók múltjának és kultúrájának nagyszerű ku-
tatójával. Édesapját többször internálták, mint po-
litikai foglyot, Szamosújvárra, a Duna–Fekete-ten-
ger csatornához. Ágnes szintén Marosvásárhelyen 
végezte a főiskolát. Tagja a László Gyula Közmű-
velődési Egyesület vezetőségének. Tanári munká-
ja és az iskolán kívüli tevékenységek mellett felne-
velte négy lányát. Mind a négy felsőfokú végzett-
séget szerzett. Közülük Réka doktorátussal a bu-
dapesti Közép-Európai Egyetemen dolgozik, Csil-
la angliai nyelvtanulmányok után éppen Venezue-
lába készül, Ági menedzseri végzettséggel Írország-
ban, Gyöngyi szintén menedzseri diplomával Lon-
donban babysitter és nyelvet tanul.

Délután a házigazdámmal a községközpont-
ban, Homoródszentmártonban a Homoródmenti 
Napok kulturális rendezvényein vettünk részt. A 
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Dávid Ferenc Nemzetközi Ifjúsági és Konferencia 
Központban egy képkiállítás megnyitóján, ame-
lyet a helyi Homoródmente Művészetéért Alapít-
vány, a BALATON Art Alkotóegyesület (Vonyarc-
vashegy, Magyarország), valamint az Amatőr Kép-
zőművészek Zrenjanini Alkotóegyesülete (Szer-
bia) közösen szervezett, a 2008. évi együttműkö-
dési megállapodásuk értelmében, majd estefelé a 
Bükkfalva falurészben a Román Viktor Szoborpar-
kot látogattuk meg. Itt a falu szülötte, az európai 
hírű szobrászművész Román Viktor (1937–1995) 
testvére, Román Elemér ismertette a turisztikai 
látványosságként is számottevő monumentális 
szoboregyüttest és a néhai testvér művészi pályáját. 
Elmondta, hogy az itt látható monumentális plasz-
tikák az eredeti alkotások több tízszeresre nagyított 
változatai, különleges eljárással és anyagból készül-
tek. A mintegy hetven árnyi kertben, csodálatos 
környezetben elhelyezett alkotások (Attila szekere, 
A hunok ekéje, Kárpátok kapuja, Kárpátok kút-
ja, Hadak útja stb.) hűen tükrözik az idegenbe sza-
kadt művész lelki kötődését székely népéhez. Nem 
is csoda, ha a halála előtt Párizs mellett megtelepe-
dett művésznek az volt a kívánsága, hogy magyar 
szóval, magyar cigányzenével, a homoródmenti ha-
gyományok szerint temessék el. Román felesége, a 
festőművész Dana, bár nem volt könnyű, teljesí-
tette is a kívánságát: a kis francia falu, Sarron sur 
Aube temetőjében magyar unitárius pappal temet-
tette el és sikerült találnia két cigányzenészt is, akik 
sírjánál kedvenc magyar nótáját (Lehullott a rezgő-
nyárfa levele) muzsikálták el. A temetés után pedig 
mindenkit megtisztelt egy pohár borral.

A szoborparki rendezvény után, a Nyíres domb 
aljában (itt tartják évi rendszerességgel a Nyíres 
fesztivált) emelt színpad tövében bográcsozás kö-
vetkezett. A késő estig tartó kötetlen beszélgeté-
sen, a helyi és magyarországi vendégek mellett, je-
len volt Szentmárton község teljes elöljárósága. A 

térzenét a háromtagú helyi Nyíres népzenekar biz-
tosította. 

Másnap délelőtt az Istenházát látogattam meg. 
A templom déli bejáratának szomszédságában há-
rom német katona, a 32 éves Anton Fischer, a 34 
éves Josef Poblotzki és a 33 éves Alred Löser nyug-
szik. 1944. szeptember 8-9-én haltak hősi halált. 
Homoródszentpálról az első világháborúban 25-
en, a másodikban 13-an vesztették életüket. Emlé-
küket a templomban, az orgona karzatának mell-
védjén elhelyezett, két faragott fakeretes fehér már-
ványtábla őrzi. A falu temploma római rommarad-
ványokra épült, s már az 1333–1334. évi pápai ti-
zedjegyzék is említi. A római település egykori la-
kói a falu alatt fekvő kiterjedt sótelepek kiterme-
lésével foglalkoztak. A védelmükre épített katonai 
tábornak és a fürdőnek a maradványait, a temp-
lomhoz közel, a régészek is megtalálták. Ugyanak-
kor a belterület különböző pontjairól több érem-
lelet is előkerült, Hadrianus (117–138), Marcus 
Aurelius (161–180) és Caracalla (198–217) császá-
rok idejéből. A papi lak háta mögötti kertben ró-
mai kori cserép manapság is marékkal gyűjthető.

Homoródszentpál középkori eredetű, gótikus 
stílusú templomát 1842-ben bontották le. A he-
lyiek szerint fala olyan erős volt, hogy lebontásá-
hoz faltörő kosokat kellett csináltatni. Az új temp-
lom építését 1846-ban fejezték be, de belső felsze-
relése 1859-ig eltartott. Középkori eredetű tornyá-
nak (a XV-XVI. század fordulóján épülhetett) nyu-
gati homlokzatán AZ EGY ISTEN DICSŐSÉGÉ-
RE felirat, valamint a Nekünk egyetlen Istenünk 
az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte (I. 
Kor. 8: 6) idézet olvasható. Az 1827-ben majdnem 
nyolc méterrel megmagasított toronyból messzire 
ellát a kutató tekintet.

A falu unitárius lelkésze Tódor Csaba, aki tíz 
éve áll „palást alatt isten és ember szolgálatában”. 
Bár Csíkszeredában született, a Kis-Homoród 
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menti Homoródalmást tekinti szülőfalujának, 
ahonnan szülei elszármaztak s ahová sok-sok gyer-
mek- és ifjúságkori emlék fűzi. A jó Isten élete pár-
ját, Éva asszonyt is innen rendelte ki. 2001-ben, 
ugyanaz a „pap bácsi” előtt kötöttek házasságot, 
mint aki megkeresztelte, megkonfirmálta mind-
kettőjüket. Tódor Csaba Kénosban kezdte a lelké-
szi pályáját. „Első szerelem volt isten szolgálatában 
– mesélte –, még mai napig is másképpen imádko-
zom abban a szép kicsi templomban, mint ahogy 
akarok”. Közben megjárta a nagyvilágot, belemár-
totta a lábát a Csendes-óceánba, tanult hébert és 
görögöt Kaliforniában és a San Franciscótól dél-
re fekvő Redwood City-ben anyák napján az ot-
tani magyaroknak prédikált. Végül Szentpálra ke-
rült, s mint mondta, „nem tudja eldönteni, hogy 
ő kering-e a szülőfaluja körül, vagy a szülőfalu kö-
rülötte”. Ünnepélyes beiktatása 2004. július 11-
én volt dr. Szabó Árpád püspök és felesége, illet-
ve Kedei Mózes, Nagy László esperesek, Báró Jó-
zsef nyugalmazott esperes, a székelyudvarhelyi egy-
házkör lelkészei és természetesen a helyi gyülekezet 
jelenlétében. Ugyanezen a napon feleségét énekve-
zérnek iktatták be, ugyanis a helyi hagyomány sze-
rint a szentpáliak csak olyan lelkészeket hívnak és 
választanak meg, akiknek neje el tudja látni a kán-
tori teendőket. Házasságukat két lánykával áldot-
ta meg az Isten: Eszter 2002-ben született, Panna 
2008-ban. A lelkészi irodában elbeszélgetve meg-
tudtam, hogy jelenleg Szavak a hídon: tanulmá-
nyok a kontextuális teológia köréből c. könyvének 
kéziratán dolgozik.

Az egyházközség levéltárát fellapozva, egy 1851. 
november 30-án, Székely Sándor püspök, Inczefi 
József köri esperes és Gyöngyösi János széki jegy-
ző jelenlétében kelt jegyzőkönyvből megtudtam, 
hogy Szentpál népessége ezelőtt több mint százöt-
ven évvel szinte annyi volt, mint manapság. Akkor 
501 lelket írtak össze. Ebből 249 férfi, 252 nő volt. 

A 2002-es népszámláláskor 510 főt vettek számba. 
Ma, Homoródi Tünde jegyzőnő adatai szerint, 545 
fő a falu lakossága. Ebből férfi 270, nő 275 fő. A 
népességnövekedés annak tudható be elsősorban, 
hogy az utóbbi években, nyugdíjba vonulás után 
többen a városról való hazaköltözést választották.

Az előbb említett kéziratos jegyzőkönyvek 
a helytörténet iránt érdeklődő kutatók számá-
ra felbecsülhetetlen értékeket rejtegetnek. Ben-
nük számos adat fennmaradt az egyházközség ingó 
(ezüst-, ón-, és cserépedényeiről, szőnyegeiről, ta-
karóiról, kendőiről, abroszairól, keszkenőiről, ha-
rangjairól, könyveiről és régi leveleiről) és ingat-
lan javairó (templom, temetőhely, egyházi földek 
stb.). A fenn már említett dátumon, a „szentpáli 
megye” megvizsgálásakor, például az új templom-
ról és berendezéséről a következőket jegyezték fel: 
„A Templom merőben ujj épület jo izléssel készült 
csinos nagyszerű mív, – belsője kedves tiszta vilá-
gos – mindkét oldalán – s végin kilentz ablakokkal 
– nagy tágas karral – s arra alkotott nyoltz változa-
tos orgonával – felül boltív alaku stakaturral – alatt 
jo moddal készült padlással – s kényelmes, ülő szé-
kekkel s jo ajtokkal ellátva, – a megyének munkás 
buzgalmát tanusítva, – s remélli vizsgálo székünk, 
hogy e szép alkotmány s mellette álló Torony s igen 
kedves hangu nagyszerű két harangok rövid időn 
a tervezett kemény kőkerítéssel biztosíttanak le-
hető sérelem ellen; miis az illetőknek lelkiismertes 
hívségöktől méltán várható. – „ …Az említett szép 
orgona készült 1849-ben, 1850-ben, még festése 
hiányzik – valamint a kedves Templom belsőjéhez 
illesztendő szószék- és korona is.” Késő éjjelig la-
pozgattam még a sárgult jegyzőkönyvekben, s köz-
ben azon morfondíroztam, vajon milyen lehetett 
itt a vidék, amikor a pihenni térők álmát még ró-
mai őrszemek vigyázták.
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A következő nap Homoródszentpálról Város-
falvára kirándultam. Alighogy elhagytam 

a közbeeső Homoródszentpétert, máris feltűnt 
az erdő borította Jánosi-hegy tövében, a Nagy-
Homoród bal partján fekvő, közigazgatásilag 
Homoródszentmártonhoz tartozó falu templomá-
nak bádoggal fedett tornya. Mondják, hogy 1902-
ben, amikor szerelték fel a tetejére a gombot, a csil-
lagját és a villámhárítót, mindenki csak bámulta, 
hogy az egyszerű székely vállalkozó, a kénosi Fo-
dor Sándor bá’ milyen otthonosan mozog a közel 
negyvenméternyi magasságban egy gerendára do-
bott keskeny deszkán. Nem állhatták meg, hogy 
meg ne kérdezzék: hogy nem fél? Hogy nem szé-
dül? „Csak a deszkán kell járni. Nem szabad fél-
relépni. Ennyi az egész!” – felelte nyugodtan Sán-
dor bá’. A falu felett a Bánya tető oldalában kőbá-
nya van. A legtöbb ház az innen fejtett kőből épült. 
A Nagy-Homoród nem mindig folyt ilyen egyene-
sen el mellette, a Kétvízköze, Nagymező és Nagyrét 

határrészeken. Az egész rétet „összekalandérozta”. 
Folyt délre, kanyarodott északra, olvashatjuk 
tarcsafalvi Jakab Ferenc volt városfalvi tanító 1977-
ben befejezett kéziratos munkájában. Amikor ki-
áradt, az egész rét víz alá került s nyomában nádas 
hajtott mindenütt, amely két embermagasságra is 
megnőtt. Ezt hol lekaszálták, hol felégették kora 
tavasszal vagy késő ősszel. Mikor a délebédet vitték 
a kaszásoknak, ezek feltartott kaszákkal így kur-
jongattak: „Erre, erre! Itt vagyunk! Vigyázz, fiam! 
Vigyázz, lelkem leányom! Nehogy eltévedj ebbe a 
nagy bolond nádasba!” 

A Dálya-patak torkolatánál hirtelen balra ka-
nyarodik az út. Alighogy átkeltem az 1884- 85-ben 
szabályozott Nagy-Homoród hídján, az út jobb ol-
dalán kopjafákra helyezett helységnévtáblával talál-
tam szembe magamat. Rajta az egykor itt virágzó 
nevezetes Kénosi család címere látható: kék pajzs-
ban páncélos kar kardot tart, s azon egy levágott 
török fej. Jánosfalvi szerint a Kénosi porta a falu 
alsó felében állott egykoron. A régi, kőből épült 
udvarház „omladványát”, imitt-amott „meglévő 

VároSfaLVa
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csonka darabjait” ő látta még ittjártakor. A város-
falvi Kénosi család alapítója Kénosi Pál, amint az 
1635. évi összeírásból kitűnik, mint a lófő székely 
Magyari Mihály fogadott fia költözött Városfalvá-
ra. A család történetére vonatkozó adatokat Udvar-
hely vármegye egykori főjegyzője, Kénosy Béla a 
19. század végén összegyűjtötte és egy „történelmi 
tanulmányba” foglalta össze. Hogy mi lett a kézira-
tának a sorsa, nem sikerült kiderítenem.

A faluszéli szépen rendezett házakat magam 
után hagyva, hamarosan szembetűnt a felújított 
kultúrotthon impozáns épülete, amelyet nem-
rég Kovács István volt városfalvi tanítóról nevez-
tek el. Ennek helyén, mivel Városfalva a havasal-
ji szekereseknek fontos pihenőhelye volt, állott 
egykoron az a beálló vagy szín, ahová a deszká-
val, gerendával, léccel, zsindellyel stb. kereskedő 
oláhfalusi atyafiak lovaikat etetni mindig beállot-
tak. Az alábbi kedves sorokat írja erről az időszak-
ról Halmágyi Samu (1880–1962) unitárius tanár-
költő a Nagyhomoród parton c. versében:

A felvidék felől
Nyikorgós szekérrel
Deszkások érkeznek.
A sok teher miatt
Apró állataik
Csak alig lépkednek.

Kovács István tanító, amint azt az épület be-
járata mellett elhelyezett tábláról megtudtam, 
Rugonfalván született. Tanulmányait szülőfalujá-
ban, a székelykeresztúri unitárius gimnáziumban, 
majd a tanítóképzőben folytatta. Negyedéves volt, 
amikor besorozták. Rövid átképzés után kivitték 
a frontra. 1946 augusztusában került csak haza. 
Marosvásárhelyen letett államvizsgája után több 
településen is tanított (Rugonfalván, Kedében, 
Kobátfalván, Máréfalván, Betfalván). Mindenütt 

dalárdát, színtársulatot, tánccsoportot, tudomá-
nyos és mezőgazdasági köröket vezetett. Töretlen 
célja volt az ifjúság nevelése, művelése. 1954–1968 
között volt tanító Városfalván. Ittléte és irányítá-
sa alatt épült fel a kultúrotthon, amely ma az ő ne-
vét viseli. 

Alighogy tovább haladtam a falu központja irá-
nyába, mezőről érkező kapások értek utol. Szó-
ba elegyedtünk. A 61 éves Vass András és felesé-
ge Székelyudvarhelyről jöttek haza, hogy a tavaszi 
kapálást elvégezzék. András bácsi készségesen mel-
lém szegődött „idegenvezetőnek”. A Külsőszeren 
lakó harangozót nem találtuk otthon, de a temp-
lom kulcsát megszereztük. A falu első temploma 
a helyiek szerint valahol az előbb említett kultú-
rotthonnal szemben volt felépítve, amit a Nagy-
Homoród gyakori áradásai miatt a 17. század első 
felében lebontottak. Ebben az időben, az 1602. évi 
székely népesség-összeírás szerint Városfalván négy 
lófő, tizenkét szabad székely és hét jobbágy család 
lakott. 1614-ben a lófő családok száma kilenc, a 
szabadosoké három, a jobbágyoké hat volt. Rajtuk 
kívül egy zsellércsalád is lakott a faluban, Magyari 
Mihály lófő telkén. 

Az új templom 1650-ben épült fel az Erős tető 
déli oldalán. Építésének idejéről az 1732., 1749. 
évi egyházlátogatási jegyzőkönyvek tájékoztatnak. 
Különálló tornya pedig 1695-ben. Ez 1749-ben 
még zsindelyfedésű volt. A templomot, amely fel-
tehetően földrengés következtében rongálódott 
meg, 1783–1785 között újraépítették, Murvai 
László helybeli lelkész idejében. Fa berendezésé-
nek egy része is ekkor készült, amint azt a szószék 
mellett elhelyezett pad mellvédjén olvashatjuk: 
VÁROSFALVI NS. KÉNOSI DAVID UR ÉLE-
TE PÁRJA DÉSFALVI BELÉNYESI ANNA ASZ-
SZONY CSINALTATTA 1785-BEN.

Az idők folyamán, a rossz alapozás miatt meg-
dőlt tornyát 1893-ban lebontották. Az új 35,49 
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Az unitárius templom és hajója

Utcarészlet a
Külsőszeren
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méter magasságú torony 1902-ben készül el. Első 
szintjén, közvetlen a harangokhoz vezető falépcső 
mögött két korábbi latin nyelvű építési emléktáb-
la látható. Egyik a XVIII. századi, a másik a XVII. 
századi építkezésekre utal. Az utóbbit a falépcső fé-
lig eltakarja, így a rajta lévő dátum és felirat teljes 
egészében nem olvasható. A templomban is látható 
két márvány emléktáblácska. Egyik a hívek adomá-
nyából 1964-ben készült Szentábrahámi Lombard 
Mihály püspök emlékére, akit az unitárius egyház 
második alapítójaként tartanak számon. 1683-ban 
született itt, Városfalván, Szentábrahámi György 
lelkész fiaként. Tanulmányait Kolozsváron végezte. 
Később Bíró Sámuel főkormányszéki tanácsos vet-
te pártfogásba s külföldi továbbtanulását anyagilag 
is segítette. 1715-ben visszatérve Kolozsvárra házi-
tanítóként s tanárként működött. 1723–1737 kö-
zött főjegyzőként vett részt az unitárius egyház kor-
mányzásában. 1737-ben a kövendi zsinaton válasz-
tották püspökké. Számos, az egyházi élet megjob-
bítását célzó cselekedete ismert (a zsinattartás sza-
bályozása, az őszi hálaadó ünnep időbeli meghatá-
rozása, a papoknak kinevezési okmánnyal való ellá-
tása, az eklézsiák javainak évenkénti számbavétele, 
a Főtanácsnak és a zsinatoknak imával való meg-
nyitása stb.). A teológiai irodalomban is jelentőset 
alkotott. Még püspökké választása előtt megírta az 
unitárius hitelveket bemutató, latin nyelvű hitta-
nát, Systema universae theologiae Christianae cí-
men, de kinyomtatására csak 1787-ben került sor. 
Szentábrahámi másik jelentős munkája a Sokféle 
szükségleteinkhez alkalmaztatott könyörgések... c. 
imádságos könyv, amely 144 könyörgést tartalmaz, 
s három kiadást is megért. Az unitárius egyház ne-
ves püspöke Kolozsváron hunyt el 1758. március 
30-án. Sírja a házsongárdi temetőben található.

A másik emléktábla id. Báró József lelkésznek 
állít emléket, aki 56 éven át (1919 és 1975 kö-
zött) hűségesen szolgált az egyházközségben. Kísé-

rőm, Vass András bácsi a templomban őrzött két 
évszámos magyar zászlóra is felhívta a figyelme-
met. Egyik 1940-ben, másik 1848-ban készült. Az 
utóbbi, szakadozott és nagyon rossz állapotban lévő 
zászló 1990 után került elő. Történetéről csak any-
nyit sikerült megtudnom, hogy azelőtt a templom-
kert kőkapujának födéme alatt, valamint a temp-
lom padlásán rejtegették. Első szereplése az unitá-
riusok szejkei találkozóján volt 1999-ben, ahová az 
időközben elhunyt László Ferenc gondnok vitte el.

A templomkertben két kettős kopjafa látható. 
Az egyiket ezerszáz éves ittlétünk alkalmából állít-
tatta az egyházközség 1996-ban. A másik az ezelőtt 
11 évvel elhunyt Dr. Cseke Péternek (1911–1998) 
és édesapjának – aki 1915-ben az orosz harctéren 
(Pzezsov) halt hősi halált – állít emléket. A szom-
szédságukban álló két márvány sírjel közül az 
egyik a messzi orosz földön, a Káspi-tenger partján 
1945-ben elhunyt Jobb Dénes emlékét őrzi. A má-
sik az 1916-ban „a hazáért messze elhalt” Csoma 
József hős tüzérét, akinek teste Nis város (Szerbia) 
temetőjében porlad.

A templom háta mögötti temetőben látni még 
néhány régi sírkövet is, amelyek kövét a faluhoz 
közel fekvő kőbányából termelték ki. Sokukról az 
idő vasfoga lemarta az évszámot, a nevet vagy a tel-
jes szöveget. Néhányuk szép szövegét Jakab Ferenc 
tanító lejegyezte. Így maradt ránk az alábbi is:

Jeles székely volt
Ki tudott verset írni
Menyegzőn táncolni
Temetéskor sírni
60 éves korban szép lányt
Nőül venni
S vele sir széléig menni.

A városfalvi temetőkerttől a település központja 
felé vezető Felszeg utcában áll, pár lépésre a temp-
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lomtól, a település I-IV. osztályos iskolája. Udvara, 
hová bekukkantottam, csendes volt, csak egy foci-
labda árválkodott a kis harangtoronnyal ellátott is-
kolaépületbe vezető lépcső aljában. A gyerekek már 
hazamentek. Később Kerekes Péter polgármester-
től megtudtam, hogy tizennégy gyerek jár óvodá-
ba és ugyanannyi az iskolába. Az V–VIII. osztályos 
diákok Szentpálon tanulnak tovább. 1973-ban a 
csecsemők és óvodáskorú gyerekek száma még har-
minchat, a különböző fokú iskolákban tanulók 
száma pedig hatvanhat volt. Igaz, a lakosság létszá-
ma akkor közel járt az ötszázhoz (466 lélek). Ma 
már a falu népessége csak mintegy 250 főre tehető.

Városfalva iskolájának alapítása egészen a XVII. 
századig visszanyomozható. Az unitárius egyház-
község irattárában fellelhető, 1683-ban kelt jegyző-
könyv szerint abban az időben Kolozsvári Mihály 
deák volt a „mester” Városfalván. Az iskolában írás, 
olvasás, számvetés és ének tanítása folyt. 1695-ben 
a tanulni vágyó gyerekek szellemét Csegezi Dániel 
iskolamester pallérozta. 

Az iskola után a világháborús emlékműveket 
vettem szemügyre. A falu központjában, a főútból 
leágazó Külsőszer utca sarkánál állnak, s kovácsolt-
vas kerítés övezi. Az első világháborús, turulmada-
ras emlékművön 28 név olvasható. A második vi-
lágháborús emlékműre, amelynek talapzatát a ma-
gyar címer díszíti, 11 városfalvi atyafi nevét vésték. 
Felirata: A HAZÁÉRT ÉS SZABADSÁGÉRT!

A falu jelenlegi lelkésze Lőrinczi Botond László, 
aki 2009. augusztus elsejétől végzi itt a szolgálatot. 
1984. július 10-én született Székelykeresztúron. 
Édesanyja úgy lett keresztúri lakos, hogy szü-
leit kulákoknak nyilvánították és kitelepítették 
Fiatfalváról. Édesapja szentábrahámi, de már a kö-
zépiskolát Székelyudvarhelyen végezte és az isko-
la elvégzése után ott is állt munkába. Lőrinczi lel-
kész sportszerető ember, s amint azt elmondta, e 
„rátermettségét” édesapjától örökölte. Gyermek-

kora éveit az iskola mellett meghatározták azok a 
csodálatos, gondtalan vakációs élmények és emlé-
kek, amelyeket a szentábrahámi nagyszülőknél és 
az ottani gyermekekkel töltött el (a Csíki utcában). 
Iskoláit Székelykeresztúron végezte. A középisko-
lás évek alatt belekapcsolódott a helyi egyházköz-
ség ifjúsági egyletének életébe. Műsorokat szervez-
tek, adtak elő, közös kirándulásokon vettek részt, 
közmunkáztak, színdarabokat tanultak, gyermek-
táborokat szerveztek, és vasárnapi iskolát vezettek. 
Észrevétlenül lopózott be életébe a közösségi élet-
tel való foglalkozás, s ő lassan, de biztosan elkez-
dett járni azon az úton, amely a kolozsvári teoló-
gia és lelkészképzés felé vezetett. Olyan környezet-
ben nőtt fel, ahol megérezte a késztetést a lelkészi 
pályára. A teológián sem hagyta abba az ifjúság-
gal való foglalkozást, hanem tevékenyen részt vett 
az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet munká-
jában. Egyleti rendezvényeket szervezett, egyletlá-
togató körutakat vezetett a társaival együtt, és tit-
kon egy majdani kis falusi gyülekezetről álmodo-
zott, valahol Székelyföldön, amelynek majd ő lesz 
a vezetője. 2008-ban végzett a Kolozsvári Protes-
táns Teológiai Intézet Unitárius Karán, és Dr. Sza-
bó Árpád püspök Gyergyószentmiklósra helyez-
te. Gyergyószentmiklós akkor Csíkszereda leány-
egyházközsége volt. Két hónap múlva a fiatal lel-
kész már az anyaegyházközség vezetését is ellátta. 
Kezdőként nem volt könnyű feladata, hiszen a két 
egyházközség lélekszáma meghaladta az 1200-at. 
Segítségére voltak a Székelyudvarhelyi Unitárius 
Egyházkör esperese, Simó Sándor, valamint a köri 
jegyző, Ilkei Árpád, továbbá a csíkszeredai gond-
nokházaspár, Dombi Gyula és Ibolya, és ennek 
köszönhetően a nehézségeket sikerült megoldani. 
2009. augusztus elsejétől Bálint-Benczédi Ferenc 
püspök áthelyezte Városfalvára. Azóta feleségével, 
Krisztinával, nagy álmokat dédelgetve, itt élnek és 
dolgoznak.

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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Homoródszentpéter két kilométer Városfalvá-
tól. Lakói szorgalmas emberek, olyanok, aki-

ket „jó időben a napkelte és a napnyugta a mezőn 
ér” – mondják a környékbeliek. A falu jeles szü-
lötte Szabó Árpád, aki Erdély harmincadik unitá-
rius püspöke volt 1996 és 2008 között. A nemrég 
(2010. szeptember 30.) elhunyt főpásztor 1935-
ben született. Öt éves volt, amikor szüleivel átköl-
töztek a szomszédos Városfalvára. Iskoláit itt, va-
lamint Székelykeresztúron és Kolozsváron végezte. 
1953–1957 között szerzett lelkészi oklevelet. Pá-
lyafutását püspöki titkárként kezdte 1958–1965 
között. 1965-től 1976-ig a kolozsvári belváro-
si egyházközség lelkésze volt. Közben a Protestáns 
Teológiai Intézetben az unitárius bibliai teológia 
tanára lett. 1977-1978-ban a chicagói Meadville 
Lombard Teológiai Intézet ösztöndíjasa. 1996-ban 
választotta a zsinat az unitárius egyház főpásztorá-

vá. 2008-ban, fél évszázados egyházi szolgálat után 
vonult nyugalomba. Szolgálatának több mint har-
minc éve a kommunizmus nehéz időszakára esett. 
Az utóbbi tizennyolc év pedig az új lehetőségek kö-
zötti eligazodás keresésése volt. Mind lelkészként, 
tanárként, mind püspökként felelősséggel és elkö-
telezettséggel töltötte be hivatását. A lelki és vagyo-
ni megerősödés szorgalmazása mellett figyelme ki-
terjedt a szellemi szükségletekre is. Nemcsak a teo-
lógiai tudományokat, hanem az irodalomat is mű-
velte. Az egyházi folyóiratok szerkesztését szemé-
lyes példaadással buzdította. A minőségi egyhá-
zi oktatás újraindítása, intézményeinek fejleszté-
se, az egyháztársadalmi szervezetek megerősítése, 
új templomok építése, valamint a nemzetközi kap-
csolatok ápolása mind-mind tanúbizonyságai ön-
feláldozó, céltudatos, felelős szolgálatának. 2010. 
október 4-én helyezték örök nyugalomra Kolozs-
váron, a házsongárdi temetőben.

HomoródSzentpÉter
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Homoródszentpéter kicsi település. Törté-
nelme során legtöbben (330 fő) 1951-ben lak-
ták. Ezt egy nemrég, 2007-ben megjelent könyből 
(Homoródszentpéter monográfiája) tudtam meg, 
amelyenek anyagát a faluból elszármazott, s ma 
Székelyudvarhelyen élő Máthé Csaba gyűjtötte 
össze hangyaszorgalommal. A teljesség igényével 
összeállított kis kötetből nemcsak a helyiek ismer-
hetik meg múltjukat, értékeiket, hanem az idegen 
is, aki fellapozva azt, átfogó képet kap a település 
történetéről, a kezdetektől egészen napjainkig.

A falu környéke már évezredekkel ezelőtt lakott 
volt. Oklánd felé eső határában, a Rókahegy és 
Hosszúcsere között húzódó határrészről több kör 
alakú bronzkori halomsírt tart számon a régésze-
ti szakirodalom. A település több mint bizonyos, 
hogy már az Árpád-korban létrejött, a szomszéd 
Homoródszetpállal egy időben, ennek ellenére első 
okleveles említése késői keletű. A falu egykori sza-
bad székely lakói az 1562. évi székely felkelés után 
fejedelmi jobbágyokká lettek, később többnyire a 
környék legjelentősebb birtokos családjainak a tu-
lajdonába kerültek. 1576-ban Sükösd Gáspár és 
Kornis Farkas birtokoltak itt. 1602-ben hat szabad 
székely és tíz jobbágy család lakta. 1627-ben a falu 
lakói mind a homoródszentpáli Kornis Ferenc job-
bágyai voltak. Később a Bethlen és a Rhédei csa-
lád birtokolt itt. 1818-ban 31 jobbágy és 1 zsel-
lér család lakott a faluban. A XIX. század dereká-
tól népességének száma növekedésnek indult. Ez a 
folyamat a XX. század közepéig tartott. Ettől kezd-
ve a kollektivizálás, az iparosítás elszívó hatása ne-
gatívan érintette a falu népességét. A népességapa-
dás azóta folyamatos, s a falu lakossága napjainkra 
mintegy 180 főre olvadt.

Délről érkeztem Szentpéterre, a Felhágó és 
Berec-kert között húzódó megyei úton, a Külszeg 
nevezetű falurészben. Itt a helyiek szerint az első 
házak csak 1915 után épültek. Ahogy az út hirte-

len kanyarral jobbra fordul, máris szemünkbe tű-
nik az unitárius templom különálló tornya. E to-
rony alsó két szintje középkori eredetű, homlokza-
tán az 1526-os évszám olvasható. A torony óráját, 
annak ellenére, hogy az akkori néptanács vezetősé-
ge 1959-ben arra utasította a keblitanácsot, hogy 
álljon el annak beszerzésétől, 1960-ban szerelte fel 
Csomor Károly székelyderzsi toronyórakészítő. A 
toronyban két harang van. A kisebbet – felirata 
szerint – Csomor Dénes és neje, Koncz Anna, a na-
gyobbat a szentpéteri unitárius hívek öntették „az 
egy Isten dicsőségére 1922-ben, Nagyszebenben”.

A templom szomszédságában új, emeletes lel-
készlak emelkedik. Ezt amerikai és holland segít-
séggel 1999 és 2005 között építettek. Az indu-
ló alapot a dr. Szilvássy János által adományozott 
10.000 dollár jelentette. Szívvel-lélekkel támogat-
ták az új paplak építését a hívek is, akik többek 
mellett 20-30 napos közmunkával járultak hozzá 
az építéshez. Szépen faragott cserefa ajtajának szár-
nyain Erdély címere, az unitárius egyház címere, 
valamint a segítőkész testvéregyházak emblémái 
láthatók. Az ajtószemöldökön az énlaki rovásfelirat 
másolata hirdeti, hogy: EGY AZ ISTEN. A lel-
készlakban Székely Kinga Réka tiszteletes asszony 
fogadott. Beszélgetésünk során elmesélte, hogy a 
nyikómenti Kobátfalván született, hol édesapja a 
falu lelkésze volt, édesanyja pedig a helyi iskolában 
tanított. A négy gyermek közül ő született a má-
sodiknak. Tizenhárom éves korától már a kolozs-
vári Unitárius Kollégium épületében (Brassai Sá-
muel Ipari Líceum) tanult. 1990-ben érettségizett. 
Ugyanabban az évben sikeresen felvételizett a Pro-
testáns Teológiai Intézet Unitárius Karára. A má-
sodik világháború után ebben az évben engedé-
lyezték először lányhallgatók felvételét. 1995-ben 
nyert kihelyezést Homoródszentpéterre, kétéves 
gyakorló segédlelkészi munkára. 1997-ben sike-
resen letette a lelkészképesítő vizsgát, s még azon 
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év őszén kiutazott az AEÁ-ba. Felsőfokú tanul-
mányait azonban ott nem tudta befejezni (United 
Theological Seminary, St. Paul, Minnesota), mivel 
nem kapott több kiutazási lehetőséget. 1998 nya-
rán jött haza, majd 1999 őszén ismét kiutazott ta-
nulmányútra (Starr King School for the Ministry, 
Berkely, California). 2000-ben kötött házasságot 
Székely Zsolt Csaba informatikussal. Házasságukat 
Isten négy gyermekkel áldotta meg: Kende (2001), 
Csaba (2003), Kinga (2005), Zsolt (2007). Még 
1999-ben nekifogtak egy új lelkészi lakás építésé-
nek, melyet 2005-ben avattak fel. Az Országos Dá-
vid Ferenc Ifjúsági Egyletnek több éven át tisztség-
viselője volt, mint köri képviselő, alelnök és tanács-
adó. Homoródszentpéteren is és máshol is számos 
tábort szerveztek: népi mesterségek táborát, szór-

ványtábort, vezetőképzőt, gyermektáborokat, he-
lyi és hazai, valamint külföldi fiatalokkal közösen. 

Jelenleg is számos karitatív tevékenységben vesz 
részt. Korábban hitelszövetkezetet tartottak fenn 
az egyházközségben. Nemrég a testvérgyülekeze-
tek (St. Paul, Bilthoven, AEÁ) segítségével ösz-
töndíjalapot, gyógyszersegélyalapot hoztak lét-
re az egyházközség középiskolás diákjai, nyugdí-
jasai számára. A lelkésznőtől, akit 2002-ben be-
választottak az Erdélyi Unitárius Egyház végrehaj-
tó testületébe, az Egyházi Képviselő Tanácsba, va-
lamint a Lelkészképesítő Bizottságba, azt is meg-
tudtam, hogy 1992–1998 között egy gyerek sem 
született Homoródszentpéteren, így nincs ifjúsági 
egylet ma a faluban. 2005-ben azonban a helybé-
li Span Egyesülettel közösen sikerült beindítani új-
ból az óvodát, amelyet, hála a testvérgyülekezeti se-
gítségnek, fel is tudtak javíttatni. Ma az óvodások 

Sírkövek a templomkertben

[Erdélyi Magyar Adatbank]



55

száma 11 fő, I-IV. osztályban tizenketten járnak, 
míg V–VIII. osztályban öt gyerek jár.

Nagy előrelépés volt a falu életében az is, hogy 
2008-ban az egykori felekezeti iskola épületében a 
Harvest Hope pro Homorod Alapítvány (Aratás 
Reménysége Alapítvány), a testvérgyülekezetek, 
valamint a Székelyudvarhelyi Közösségi Alpítvány 
összefogásának köszönhetően orvosi rendelőt és 
multifunkcionális várótermet sikerült kialakítani, 
ahol hetente egyszer (pénteken) rendel a körorvos.

Homoródszentpéter hajdan kőfallal kerí-
tett ódon temploma a papilak szomszédságában 
áll. A toronytól külön álló, keletelt templomocs-
ka építésének körülményeiről hallgatnak a for-
rásaink. A falunak, mivel valószinűleg 
Homoródszentpál filiája volt, kez-
detben csak egy kápolnája le-
hetett. Ezt a XV–XVI. század 
fordulóján kibővítették. A 
torony építése a XVI. szá-
zad első negyedének végé-
re tehető, de jelenlegi ma-
gasságát 1851-ben nyerte 
el. E templomból a késő gó-
tikus díszítőművészet egyik 
jelentős emléke (nyolc fes-
tett karzatmellvéd deszka) ke-
rült 1937-ben a sepsiszentgyörgyi 
múzeumban. A templomkertben, az 
északi fal közelében vízvezeték lefektetése 
alkalmával nemrég sírokat bolygattak meg, tehát a 
templom körül egykor temető feküdt. A késő gó-
tikus templomocskát, miután egy tűzvészben rész-
ben leégett, 1758-ban és az ezt következő évek-
ben átépítették. Ekkor készülhetett a ma is látha-
tó, nemrég restaurált kazettás mennyezete. Az 56 
kazetta többségét virágornamentika díszíti, de né-
hányon alakos ábrázolással (sárkány, kétfejű sas) 
is találkozunk a virágos rozetták között. A kazet-

tás mennyezettel egy időben készült a nyugati kar-
zat. Hét virágdíszes mezőből álló mellvédjén a kö-
vetkező felirat olvasható: „MENJETEK EL ÉS A 
TEMPLOMBAN ÁLLVÁN HIRDESSÉTEK A 
NÉPNEK EZ ÉLETNEK MINDEN BESZÉDIT 
: AP. V. RÉ. 20 : VE:”. Keleti karzatjának mellvéd-
jét szintén festett kazetták alkotják. 1835-ben épí-
tették a vásárolandó orgona részére. Erre 1859-ben 
került sor. A négyváltozatú orgona 1901-ig szol-
gálta az egyházközséget. Ekkor, Nagy Gyula kán-
tor javaslatára egy új orgonát vásároltak, a tűzoltó 
társulat és a juhtartó cimboraság segítségével. En-
nek felirata: CSIOFLEK TESTVÉREK MŰVE. 

KÉSZÜLT SZÉKELY DÉNES GONDNOK-
SÁGÁBAN 1901 BEN. Az orgona háta 

mögött a szentély keleti, délkeleti 
falán mélyen bekarcolt, javításra 

utaló felirat részletei láthatók. 
Talán egy újabb javítás alkal-
mával sor kerül ezek szaksze-
rű feltárására is.

Homoródszentpéter 
temp lomában vannak elhe-
lyezve az első és a második 

világháborúban elesett falu-
beliek emléktáblái is. Csomor 

Gergelyné a háborúban elesett 
férje emlékére a templomkertben 

állíttatott 1919-ben emlékkövet. Raj-
ta a következő felirat olvasható: CSOMOR 

GERGELY 1883 – 1917. A ZORD OROSZ 
FÖLDNEK TÁVOLI HONÁBA, A NÉPSZA-
BADSÁGNAK ITT LETT A MÁRTIRJA. ÁL-
MÁT OTT ALUSSZA, TALÁN AZT ÁLMOD-
JA, CSALÁDJA BOLDOG S SZABAD LESZ 
HAZÁJA. Az emlékkő mellé, a második világhá-
ború után újabb emlékoszlopok kerültek. Ezeket 
Vass András és Székely Ábelné állíttatták a háború-
ban elesett fiaik emlékére. 

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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Reggel, bár esőre állott az idő, ama híres falu felé 
gyalogoltam, amelynek a nevét, ha nem más-

honnan, de a szorult helyzetű emberre vonatkozó 
szólás-mondásból (Megszorult, mint a recsenyédi 
kutya) mindenki ismeri szűkebb pátriánkban, 
Udvarhelyszéken. A kutya történetét azonban jó-
val kevesebben, pedig azt Jánosfalvi Sándor István 
nyomán már Orbán Balázs is megírta nagy mű-
vében, amelynek summája az, hogy egykoron egy 
hirtelen felhőszakadás után a Nagy-Homoród Ní-
lusként kiöntve egy kis boglyán alvó kutyát magá-
val ragadott. A kutya ott vinnyogott a boglya te-
tején, mindaddig, míg az árvíz levonult. A jó hu-
morú recsenyédiek a történethez még hozzá szok-
ták tenni, hogy a kutya bizony nem is náluk való 

volt, hanem szentpáli, mert a víz leapadása után 
oda ment haza.

A Székelyudvarhelytől 18 km-re lévő kis falu 
Homoródszentpál és Homoródszentmárton kö-
zött, a 131-es megyei út két oldalán fekszik. Köz-
vetlen mellette, a belterület szélén folyik északról 
deli irányban a Tanorok, Rét, Bethlen, Bákó, ha-
tárrészeken a Nagy-Homoród, melynek jobb olda-
li nagyobb mellékvize a Bágyi patak. A Szentpál 
felől érkezőnek csakhamar szembetűnik hatalmas 
méretű temploma, amely mellett a falu cserépföde-
les házai szinte eltörpülnek.

A falu szélén, kőtalapzaton három kopjafa áll. 
Az erre illesztett névtáblák egyikéről lemarta az 
idő vasfoga a magyar nyelvű feliratot. Recsenyéd 
a helyi hagyomány szerint a Homoród árteré-
nek egykori nádasairól és a benne fészkelő récék-

recSenyÉd
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ről kapta a nevét (Rece+nád). A nyelvészek szerint 
azonban neve szláv eredetű közszóból származik, 
amelynek jelentése halom, emelkedés. Első említé-
se 1487-ben történik: a szentpáli Kornis Gergely, 
recsenyédi Becze Márton, Bögözi János és Csí-
ki Balázs Jánosfalván, Nyújtódi Pál, Eősi Sándor, 
Kacai Antal, Czakó János választott és kiküldött 
bírák jelenlétében, kiegyeznek a teremi Sükösd 
testvérekkel, hogy egymást néhai recsenyédi Becze 
András megöléséért többé nem háborgatják. 1576-
ban két főember, Kornis Mihály és Bögözi János 
fizette itteni birtokai után az 50 dénáros adót. 
1614-ben 1 lófő, 3 szabad székely, 23 jobbágy és 
1 zsellér család lakott a faluban. 1627. évi összeírás 
szerint a jobbágy családok egytől egyig szentpáli 
Kornis Ferenc jobbágyai voltak. Két évszázad múl-
va, 1820-ban a Bethlen, Rhédei, Wesselényi, Biró 
és a Györfi családok birtokoltak itt. Ekkor mint-
egy 200-an laktak a faluban, többségében jobbá-
gyok. A település népességének száma 1921-ben 
volt a legmagassabb (301 fő). 2002-ben mindösz-
sze 135-ön lakták. A népességcsökkenés oka első-
sorban az elköltözés, vagy ahogy az itteniek mond-
ják: a „kiköltözés”. 1945 után, az érvényesülni aka-
rás, a könnyebb megélhetés reményében 142 sze-
mély költözött ki a faluból. Legtöbben a Székely-
föld kisvárosaiban, vagy a szomszéd településekre, 
de van olyan is, aki Németországig, Kanadáig vagy 
Amerikáig meg sem állott.

Recsenyéd jelenlegi lelkésze Nagy Adél, 
Székelyudvarhelyen született, de szülőfalujá-
nak Székelyderzset tartja. Iskolába is ott, va-
lamint Vajdahunyadon járt. Középiskolába 
Székelyudvarhelyre, a Tamási Áron Gimnázium-
ba. Felsőfokú és teológiai tanulmányait Kolozs-
várott, a Babe�–Bolyai Tudományegyetemen, va-�–Bolyai Tudományegyetemen, va-–Bolyai Tudományegyetemen, va-
lamint a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius 
Karán. 2005-ben az egyházi vezetés, mint segéd-
lelkész-vallástanárt Marosvásárhelyre nevezte ki. 

2007-ben, a II. lelkészképesítő (nagypapi) vizsga 
után, a recsenyédi gyülekezet meghívására fogad-
ta és foglalta el az itteni megüresedett lelkészi ál-
lást. Azóta ennek az alig 130 lelket számláló gyüle-
kezetnek a lelkésze. Az elmúlt három év alatt legfő-
képpen a „külső építkezésre” koncentráltak: temp-
lomot, lelkészi lakást javítottak, s a hívek segítő és 
adományozókészségének köszönhetően folyamat-
ban van az egykori kántori lakás közösségi ott-
honná való alakítása is. Mindezek mellett a belső, 
lelki építkezésre is mindig odafigyeltek. Az olyan 
egyházközségi események, mint az Idősek napjá-
nak a megünneplése, a gyermekek nyári tábora, 
nőszövetségi találkozók, az asszonyok alkalmi kó-
rusának fellépése, a testvéregyházközségi kapcso-
lat felevelenítése és ápolása, a szociális és kulturá-
lis programok mind-mind a lelki épülést szolgál-
ták és szolgálják. 

A faluban érve legelőször Lakatos Gyula nyu-
galmazott unitárius lelkész után érdeklődtem, aki-
vel, annak idején, jó húsz évvel ezelőtt ismerked-
tünk össze még Homoródkarácsonyfalván. A szé-
pen felújított szülői házra, amelyben Gyula bácsi 
ezelőtt 76 évvel látta meg a napvilágot, nem volt 
nehéz rátalálnom. A találkozás örömére előkerült 
pálinka mellett elmesélte, hogy annak idején gaz-
dálkodó családba született bele. Szüleinek 17 ha 
szántó és kaszáló birtokuk volt. Hogy mégsem mi-
nősítették a kollektivizáláskor kuláknak, azt an-
nak köszönhették, hogy szolgát nem tartottak és 
napszámossal nem dolgoztattak. Az elemi iskolát 
Recsenyéden végezte, a „rövid magyar éra” alatt. 
Utána a székelykeresztúri gimnáziumban folytat-
ta tanulmányait és ott is érettségizett. Egy szám-
tan-fizika tanárira való sikertelen próbálkozás után 
a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitári-
us Karára ment 1952-ben. 1956-ban a tanulmá-
nyait elvégezve a Maros megyei Székelykál lelké-
sze volt 1964-ig. Utána Homoródkarácsonyfalván 
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szolgált egészen a nyugdíjba vonulásáig. Össze-
sen 43 évet töltött a lelkészi hivatásban. A tanul-
mányai alatt szerzett ismeretek és tudás birtoká-
ban úgy próbálta szolgálta egyházát, hogy azzal an-
nak a lelki és anyagi gyarapodását elősegítse. Első 
szolgálati helyén templomot, lelkészi lakást javít-
tatott. Vadadon, ahová több évig is beszolgált, két 
harangot is vásárolt, emellett egy templomláto-
gató gyülekezetet hagyott magam után, akárcsak 
Homoródkarácsonyfalván, hol az összes egyházi 
épületet többszöri javítás után rendben hagyta hát-
ra az utódjára. Mint gazdálkodó szülőktől szárma-
zó lelkész a kerteket és földeket is mindkét állomás-
helyén példásan gondozta. Beszédeit a a Keresztény 
Magvető közölte, cikkeit különböző folyóiratok. 
Csaknem nyolc évig az udvarhely-székelykeresztúri 
egyházkörben espereshelyettes, köri jegyző és pénz-
tárnok volt. Tagja volt a Főtanácsnak is, ahol elő-
adást tartott és szolgálatot végzett.

1958-ban kötött házasságot Komán Mária ta-
nítónővel. Házasságukból két leány született: Csil-
la és Gabriella. 2001-ben vonult nyugdíjba, és ha-
zaköltözött Recsenyédre a szülői házba. Itt is tel-
jes odaadással kapcsolódott be az egyházközség éle-
tébe, pályázatok és segélyszervezetek útján anyagi 
alapot teremtve arra, hogy a templomot kívül-be-
lül kijavítsák, akárcsak a lelkészi és az énekvezéri la-
kást, valamint az orgonát használható állapotba te-
gyék. Ugyanakkor újjászervezte a Patakoldali Köz-
birtokosságot, amely még 1945-ben felbomlott. 
Még 2004-ben megírta a szülőfaluja történetét. A 
kézirata azóta is várja, hogy szakavatott kezek saj-
tó alá rendezzék.

Lakatos Gyula bácsi szülőházától csak pár lépés 
a falu temploma, amely 1830–1836 között épült. 
Tornyát később, az 1840-es években építették hoz-
zá. Recsenyédnek azonban korábban is volt temp-
loma. Ez a templom, amely a „nemzetes Zolya Jó-
zsef uramtól és testvérattyafiaitól ajándékozott fun-

dusra” épült, az 1749. évi jegyzőkönyv szerint, „kő-
ből való, zsendelyes, mennyezettel és új székekkel”. 
Volt benne egy „kőből való prédikálló szék”, s egy 
harangocskája „egy magas ágas fán”. 

Recsenyédnek van még egy szép, impozáns mé-
retű épülete. Ez a Barta család tulajdonában lévő 
udvarház, a templom szomszédságában, amely-
hez mintegy hat hektár terület tartozik. Keleten a 
főút, délen a templom és az egyházi épületek tel-
kei, nyugaton az Erdőalja határrész, északon a bel-
sőségek határolják. Udvaráról gyönyörű a kilátás, 
egészen a bágyi dombokig, a Várhegyig és Dimény 
hegyig ellátni. Hogy mikor épült itt az első udvar-
ház, arról semmit sem tudunk. Az egykori birto-
kosok: a Beczék, a Kornisok, a Bethlenek, avagy 
a bágyi eredetű Zolyák bizonyosan már építkeztek 
itt. A most álló udvarházat, az 1850-es években, a 
Biró családba benősült és ide telepedett Szombat-
falvi család építtette 1900–1902 között. A Szom-
batfalviaktól Hinléder Ernő ügyvéd, az oklándi já-
rás országgyűlési képviselője vásárolta meg 1910 
körül. 1921-1922-ben az új tulajdonos az olaszte-
leki Bartha család lett.

Ma az udvarház Szentpál felőli részét Barta Ist-
ván lakja. A Szentmárton felőli részt Barta Miklós 
és neje, Ráduly Erzsébet, akiknek a lányuk, Csil-
la Norvégiában egy Landa Ingva nevű férfival há-
zasodott össze. 2002-ben az udvarház azon részét 
(mintegy 2/3-át), amely az ők tulajdonukban van, 
kívül-belül teljesen feljavították és idegenforgalmi 
látványossággá alakították át, hol a csendre, nyu-
galomra, pihenésre vágyó turista kellemes napokat 
tölthet el.

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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Recsenyéd végétől Homoródszentmártonig 
nyílegyenes út vezet. Belőle félúton balra föld-

út ágazik le a Kánás dűlőn át Bágy fele. Áthalad-
va Nagy-Homoródba igyekvő Lókod-patak fölötti 
hídon szembetűnt Homoródszentmárton hajdan 
hét bástyával erősített, s várfallal kerített unitári-
us temploma. A településtől északra, a messzeség-
ben, a Gyepes-patak völgyében erdőfoltok kéklet-
tek párásan. Tőlem jobbra a fűzek közül régi ma-
lom épülete kandikált elő, egy kicsit fennebb pedig 
Bükkfalva piros cserepes háztetői látszottak. Felet-
tük a homoródszentmártoni Bíró család ősi teme-
tője fekszik. A legelővé tett temetőben ma csak né-
hány megdőlt sírkőmaradvány hirdeti, hogy ott 
egykor a kegyelet helye volt. Ottjártamkor szomo-
rúan tapasztaltam, hogy illetéktelen kezek a csalá-
di kriptát kibontották s a benne pihenők csont-

jait megbolygatták. A lófő székely eredetű család 
régen a szentmártoni unitárius egyházközség „él-
tető lelke” volt, s a XIX. századig pajzsként állott 
az itteni gyülekezett mellett. Legelső ismert tag-
ja Biró Balázs, akit 1505. november 23-án Udvar-
helyen a közgyűlés „törvénytevő” bírónak válasz-
tott. 1566. évi összeírás szerint szentmártoni Biró 
Bernáld és Biró András lófők híven szolgáltak II. 
János választott király hadában. A fejedelmi hadjá-
ratokban részvevő lófők 1567. évi névsorában Biró 
Gergely, Bernáld és Balázs szerepelnek. 1602-ben 
szentmártoni Biró János lófő császári hűségre eskü-
szik. Rajta kívül 1614. évi összeírás Biró Tamást és 
Györgyöt említi. Az előbb említett János 1612-ben 
Udvarhelyszék egyik adószedője, 1621-ben pedig 
a széki bíróság ülnöke (assessor), s 1627-ben mint 
nemest írják össze, a család másik tagjával, György-
gyel együtt. Biró Tamás továbbra is lófőrendű ma-
rad. 1635-ben Biró János és György a nemesek 

HomoródSzentmárton
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közt, Biró András fia György és Biró Tamás fiai: 
András, Ferenc és Tamás a lófők közt mustráltak.

E család adakozó készségére emlékeztet még 
ma is az a Bíró István és Boldizsár (Baltazár) ál-
tal 1666-ban öntetett nagyharang, amely immár 
343 éve hívogatja istentiszteletre a gyülekezet tag-
jait. E családból számos neves közéleti személyi-
ség került ki, mint pl. az erdélyi unitárius egyház 
első főgondnoka, Bíró Sámuel is, aki 1665-ben lát-
ta meg a napvilágot Homoródszentmártonban. 
1683-ban, 18 évesen már az erdélyi udvari kan-
cellária íródeákja volt s később Teleki Mihály kan-
cellár titkárává fogadta.  Később főkormányszé-
ki tanácsos volt. 1712-ben ő javasolta először s 
székelykeresztúri unitárius „középtanoda” felállítá-
sát. 1721-ben hunyt el, 56 éves korában. Kézirat-
ban fennmaradt történeti munkája (Nemes Erdély 
országnak státusáról, lakosairól, lakhelyeiről és fo-
lyóvizeiről való oktatás), amelyet annak idején az 
erdélyi értelmiség tankönyvként használt, nemrég 
jelent meg nyomtatásban.

A községközpontban beérkezve, Kerekes Péter 
polgármester úrhoz köszöntem be. Ott a hátizsá-
komat hátrahagyva, először a lelkészi lakot keres-
tem fel. Útközben elhaladtam a Györffy Tiborról 
elnevezett nyugdíjasok klubja, valamint a képtár 
mellett. Egy fenyőfa ágaira akasztott tábláról meg-
tudtam, hogy az utóbbi hétfőtől péntekig 10 és 13 
óra között látogatható. Aki pedig programon kí-
vül szeretné meglátogatni, az nyugodtan érdeklőd-
jön László Árpád kultúrigazgatónál vagy Sata Atti-
lánál, Szentmáron község háziorvosánál.

A lelkészi lak a templomkerttel átellenben áll. 
Falán elhelyezett fekete márványtábla a község hí-
res szülöttjének, Zoltán Aladár (1929–1978) ze-
neszerzőnek az emlékét őrzi. Felirata a követke-
ző: MINDEN EMBER LELKÉBEN EGY DAL 
VAN / ÉS A SAJÁT LELKÉT HALJA MINDEN 
DALBAN / ÉS AKINEK SZÉP A LELKÉBEN 

AZ ÉNEK / AZ HALLJA A MÁSOK ÉNEKÉT 
IS SZÉPNEK. 

A lelkészi lakban ifj. Szombatfalvi József foga-
dott. Beszélgetésünk során életéről, családjáról fag-
gatva megtudtam, hogy 1977. ápr. 22-én született 
a Nyikó menti Csehétfalván. Elmesélte, hogy fel-
nőni a Konyha-patak partján csodálatos volt. „Pál 
utcai fiúként nőttem fel, de nemcsak a grund volt a 
miénk, hanem az egész falu és az azt körülvevő ha-
tár.” Az elemi iskolát a faluban végezte. A hat km-
re levő Kobátfalván pedig az V–VIII. osztályokat. 
A székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziumban 
érettségizett 1995-ben. A kolozsvári Protestáns Te-
ológiai Intézet Unitárius Karán szerezte meg a lel-
készi oklevelet 2001-ben. Ugyanezen évben segéd-
lelkészi kinevezést nyert a Homoródszentmártoni 
Unitárius Egyházközségbe. Kétéves gyakorló se-
gédlelkészi szolgálat után megválasztották a gyü-
lekezet rendes lelkészévé. 2002-ben vette nőül 
Adorján Erikát, aki egészségügyi asszisztens a 
Székelyudvarhelyi Kórház fül-orr-gége osztályán. 
A lelkész úr elmesélte, hogy autodidakta módon 
tanulta meg a számítógép kezelését, mélyebb isme-
reteket szerezve a weblap- és kiadványszerkesztés-
ben. Gyakorló segédlelkészi évei alatt megszerezte 
az ECDL számítógépkezelői képesítést. Teológus 
hallgatóként két évfolyamtársával (Andrási Bene-
dek, Bálint Róbert) útjára indították A Láng című 
önképzőköri lapot, amelynek a teológia elvégzésé-
ig ő volt a technikai szerkesztője. Kovács Sándor 
teológiai tanárral együttműködve kiadták dr. Erdő 
János egyetemi jegyzetét. Ugyancsak ő tördelte az 
Erdélyi Unitárius Egyház Nagykönyvtárának és 
Gyűjtőlevéltárának a kiadványait (Boros György 
unitárius püspök naplója 1926–1941; Két könyv 
az Egyedülvaló Atyaistennek, a Fiúnak és a Szent-
léleknek hamis és igaz ismeretéről; Gál Kelemen: 
Káli Nagy Elek élet- és jellemrajza; Heltai Gáspár 
imádságos könyve; Kénosi Tőzsér János – Uzoni 

[Erdélyi Magyar Adatbank]



65

Az unitárius templom és hajója
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Porta Szentmártonban

Palló a Nagy-Homoród 
felett

Kilátás az unitárius templom
tornyából
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Fosztó István: Az Erdélyi Unitárius Egyház törté-
nete I.-II.). Nem véletlen tehát, hogy a kövendi 
zsinaton a Kiadó- és Nyomdabizottság tagjává vá-
lasztottak, amelynek hat évig volt a tagja. Jelenleg 
ugyanezen bizottsággal működik együtt az egyházi 
honlap elkészítésének tárgyában.

Az Amerikai Egyesült Államokba 2000-ben lá-
togatott el először az Erdélyi Unitárius Levéltári 
Program (Unitarian Transylvania Archives Project) 
keretén belül. 

Szombatfalvi lelkész úrtól azt is megtud-
tam, hogy a szolgálata kezdetén négy évet beszol-
gált a szomszédos faluba, Gyepesbe, amelynek ki-
csiny, de annál lelkesebb gyülekezetében sikerült a 
testvéregyházközségi kapcsolatot úgy megerősíte-
nie, hogy azóta többször látogatták meg a gyüle-
kezetet, továbbá beindult a középiskolában tanu-
ló ifjak támogatása is. A szentmártoni egyházköz-
ség 1989 után került kapcsolatba a San José-i uni-
tárius univerzalista gyülekezettel (A. E. Á, Kalifor-
nia), ám a testvérgyülekezeti kapcsolatok 2005-ig 
nagyon csendesek voltak. Ekkor azonban sikerült 
felújítani és megújítani a kapcsolatot, amelynek 
kézzelfogható eredménye a Dávid Ferenc Nemzet-
közi Ifjúsági és Konferencia Központ, amely szá-
mos egyházi és világi eseménynek ad helyet (gyer-
mekek, ifjak táboroztatása, kirándulók szálláshe-
lye, az immár több mint 25 éve megrendezésre ke-
rülő Művésztábor helyszíne stb.). 

A lelkész úrnak sikerült útjára indítania egy egy-
házközségi lapot Áldás, békesség címmel és elkészí-
tette az egyházközség honlapját is (www.unitarian.
ro), amelynek felújításán dolgozik éppen most. A 
szolgálatáról kérdezve elmondta, hogy az hason-
ló a többi homoródmenti faluban való szolgálat-
hoz. Őt azonban magragadta e tájnak a szépsége és 
gazdagsága, amely felüdíti az emberi lelket, erőt ad 
és cselekvésre ösztönöz, hogy tovább óvjuk, szépít-
sük, gyarapítsuk azt. Elmondta: a lélek és a föld, e 

kettő elválaszthatatlan egymástól, ha mégis meg-
tesszük, belerokkanunk, ám ha felelősen gyarapít-
juk őket, csodában van részünk. Lelkészi szolgálat 
útja, amint fogalmazott, „a mélységek és magassá-
gok közti állandó változás”. Ebben az állandó vál-
tozásban ő igyekszik megragadni az értékeket, azt, 
amit megőrizhetünk és továbbadhatunk majd.

A lelkészi lakban az egyházközség régi iratai-
ba is belelapozhattam. A megye számadásjegyző-
könyve az „Egyházfiak eskű formájá”-val kezdődik. 
Ennek sárgult lapjairól megtudtam, hogy az 1847. 
évi november 29-én tartott egyházmegyei vizsgá-
lóbizottságnak tagja volt, mint jegyző, Jánosfalvi 
Sándor István is. A bizottság által felvett jegyző-
könyvből kiderül, hogy az utolsó egyházlátoga-
tás óta a megye javai változás nélkül megvannak 
„csak, hogy az ingók egy pecsét-nyomóval szapo-
rodtak.” A jegyzőkönyvvezető Jánosfalvi az orgo-
nával kapcsolatosan azt is feljegyezte, „hogy annak 
3. első mezejéből 20 legnagyobb ón-sípok múlt évi 
december 3-ik és 4-ke közti éjszakán eloroztattak, 
de a melyek helyében az Eklézsia által mások ál-
líttattak.” A megyei tanácskozások jegyzőköny-
ve 1846. évvel veszi kezdetét. Értékes XVIII. szá-
zadi egyháztörténeti, művészet- és művelődéstör-
téneti adatokat tartalmaz az eklézsia „Libellusa”, 
a legrégibb anyakönyve pedig a falu korabeli né-
pességére vonatkozóan őrzött meg becses adatokat. 
Ez szerint 1783-ban Homoródszentmárton lélek-
száma 216 fő volt. A családosok száma 52, az öz-
vegyek száma négy. Az egyház legfőbb patrónusai 
Biró István és Biró Pál urak voltak. Levéltári bú-
várkodásunkat a kegytárgyak számbavétele követ-
te. Meghatottan tartottam a kezemben azt a közép-
kori gótikus kelyhet, amelyről az 1788. évi püspö-
ki vizitációs jegyzőkönyvben a következőket olvas-
hatjuk: „Egy Talpas fél fertályosnál nagyobb sima 
ezüst Pohár kívül belől aranyos, a közepén egy hó-
lyagon hat gyűrű fej formák, mellyeknek hármá-
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ban valamelly fényes követskék vagynak.” E becses 
művészettörténeti emlék (még a reformáció előt-
ti, itteni katolikus egyházközség tulajdona lehe-
tett) képe a szentmártoni unitárius egyházközség-
ről Krizbai Béla által, a Magyar Millennium évé-
ben, azaz 2000-ben szerkesztett kis kiadvány cím-
lapjára is rákerült.

A paplakkal szemben áll a Gellérd Imre gyüle-
kezeti ház és szeretetotthon. Névadójáról, Gellérd 
Imréről (szül. 1920, megh. 1980) azt kell tudni, 
hogy az egyházközség megalkudni nem tudó, in-
kább a halált választó, kiemelkedő lelkésze volt. 
Emlékét a templomkertben kopjafa őrzi, amelyen 
a következő rövid bibliai idézet olvasható: „Ő az 
égő és a fénylő szövétnek vala…” (Jn. 5, 35.) Je-
les magiszteri és doktori disszertációja (Az erdé-
lyi unitárius prédikációirodalom története a XVI. 
és a XIX. század között) angol nyelven látott nap-
világot. Hármas kopjafa őrzi Zoltán Sándor (szül. 
1888, megh. 1979) lelkésznek, Zoltán Aladár ze-
neszerző édesapjának az emlékét is, aki 1912-től, 
52 éven keresztül szolgálta az egyházközséget. Raj-
ta a következő felirat olvasható: „Boldogak a halot-
tak, akik az Úrban halnak meg” (Jel. 11, 13.), to-
vábbá: „Nekünk annak a cselekedeteit kell végez-
nünk, aki elküldött engem, amíg nappal van. Mert 
eljön az éjszaka, amikor senki sem tud munkálkod-
ni.” (Jn. 9, 4) Gipszből elkészített mellszobra a sze-
retetotthon raktárszobájában látható. 

A templomkertben a Szász Gyula és neje által 
még 1967-ben állíttatott, szépen faragott kiskapun 
léptünk. Mindjárt jobbra a torony és a régi vár-
fal tövében egy patakkövekből kirakott labirintus 
hívja fel magára a figyelmet. Ezt a labirintust, va-
gyis „Barátság Ösvényt” még 2007-ben készítették 
a testvéregyházközségből, a kaliforniai San José-ból 
érkezett zarándokok a falubeliekkel együtt. Köze-
pére egy faragott kopjafa került, szimbolikus égő 
lánggal a csúcsán. A rajta a következő angol és ma-

gyar nyelvű szöveg olvasható: A TESTVÉRI SZE-
RETET FORRÁS MELYBŐL AZ ÉLET TÁP-
LÁLKOZIK, HOGY SZEBB LEGYEN. SAN 
JOSÉ-I (AEÁ, CA) TESTVÉRGYÜLEKEZE-
TÜNK TISZTELETÉRE. 2007. A labirintus be-
járása után a templom meglátogatására indultam.

Az egyházközség mai unitárius temploma 
1888-1889-ben épült, észak–dél tájolással. Le-
bontott középkori templomát hajdan hat védőto-
ronnyal megerősített, ovális alaprajzú várfal övez-
te. Ebből az erősségből vagy „kastélyból”, ahogy a 
korábbi források emlegetik, napjainkra a XIX. szá-
zad második felében megmagasított kaputorony 
(amelynek alsó két szintje a gótika idején keletke-
zett, a XVI. század végén) és az egykori várfal rom-
jai maradtak meg. A többi védőtornyot rendre le-
bontották, s az anyagukat különböző építkezések-
hez használták föl. 

A mai templom „udvarára” a torony alatti be-
járaton, a csúcsíves kiképzésű kapualjon át jutunk, 
amelynek délkeleti falában egy szűk kőlépcső ve-
zet a toronyban, a lépcsőház felé nyíló ajtó vas-
tag tölgyfa deszkából készült, külső oldalát egy-
mást keresztező, vízszintes és függőleges vaspánt-
ok erősítik. Erről Jánosfalvi a következőket írja: 
„A torony alolról erőssen bé van boltozva s csak 
egy kis erős vasas tölgyfa ajtócskán lehet két kő-
fal közt lévő keskeny grádicson felbuvni a torony-
ba, hol egy ember ezer ellenséget legyilkolhat rend-
re felyülről, ha buvni mernék alulról.” A művé-
szettörténeti szempontból jelentős, középkori fal-
festményekkel is díszített gótikus templom leírá-
sa a generális vizitációk alkalmával felvett jegyző-
könyvekben maradt ránk. Részletesen írt az ódon 
templomról Jánosfalvi Sándor István és az ő nyom-
dokain járva Orbán Balázs is. A templom falképe-
it Huszka József tárta fel 1883-84-ben. Ismerteté-
seiből tudjuk, hogy a hajójának falait a Szent Lász-
ló-legenda, valamint a Margit-legenda képsorai dí-
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A református templom

Kereszt a katolikus imaház 
udvarán

Az Ugron kúria
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pusztulás állapotába juttatott. A kúria a legveszé-
lyeztetettebb romániai műemlékek jegyzékében is 
szerepel. Építtetője, a fenn említett Ugron Pál, je-
lentős szerepet játszott Homoródszentmárton éle-
tében. Többek közt, az ő közbenjárására és kérel-
mére engedélyezte I. Ferenc császár (1792–1835) 
a település sokadalmait, vásárait, évi három al-
kalommal (február 24, május 16, augusztus 29). 
Ennek köszönhetően Homoródszentmárton ré-
gebb a két Homoród mentének híres „országos vá-
sáros helye” volt. Vásárok itt manapság is tartat-
nak, évente négy alkalommal: február 11-én, áp-
rilis 13-án, szeptember 1-jén és november 19-én. 
Ugron Pál, amint a korabeli forrásokból kitűnik, 
a homoródszentmártoni református mater eklézsia 
és a hozzá tartozó keményfalvi filiális egyház meg-
alapításában is jelentős szerepet vállalt, a Borsai 
Nagy család tagjaival együtt. Az itteni kevés számú 
református 1776 előtt a bágyi eklézsiához tartozott. 
Azonban 1776 tavaszán Ugron Pál udvarházánál, 
Backamadarasi Kis Gergely udvarhelyi kollégiumi 
rektor és Ardai Sámuel udvarhelyi pap, egyházme-
gyei ülnök jelenlétében megalakult az önálló egy-
házközség, amelynek anyakönyveit 1779 óta kezd-
ték vezetni. Mai temploma 1911-ben épült, job-
ban mondva ekkor a régi templomot átépítették. 
Tornyában egy 1781-ben öntetett 90 kg-os haran-
gocska és egy 1924-ben, Nagyszebenben öntetett 
nagy harang van. A szépen gondozott templom-
kertbe, hol több évszázada két tölgyfa áll őrt a nyu-
gati bejárat előtt, egy 1898-ban faragott, kőoszlo-
pos gyalogkapun juthatunk, amelynek vas nyílás-
záróit 1979-ben Jónás János ajándékozta a gyüle-
kezetnek. 

Megpihenve egy padon az öreg tölgyek árnyé-
kában, a Sóskút mezejére sétáltam át, az egykori ba-
rompiac szomszédságában, ahol a Nagy-Homoród 
bal partján a falu sóskútja található. A benne 
lévő sós vizet, akárcsak a lövétei, homoródalmási, 

szítették. Hálóboltozatos szentélyében pedig Szent 
Kristóf nagyméretű alakja a Kálvária, a Sírbatétel 
sokalakos ábrázolása stb. volt látható.

A régi templom a XVII. század első felében 
már várfallal volt megerősítve. Ez kitűnik abból az 
1636. július 24-én Gyulafehérvárt kiállított kivált-
ságlevélből, amelyet I. Rákóczi György fejedelem 
adott a homoródszentmártoniaknak, s amelyben 
nemcsak a bevégzett építkezéseket hagyta jóvá, ha-
nem megengedte, hogy „kastélyuk” őrizetére egy 
főszékely, s mellette öt gyalog puskás székely hábo-
rú idején is otthon maradhasson. Az oklevél szöve-
géből kiderül az is, hogy 1613-ban, mikor a falu 
fegyverforgató népe Báthori Gábor mellett hadat 
viselt, az otthonmaradottakat váratlanul tatár had 
lepte meg és mind emberi életben, mind anyagiak-
ban nagy kárt okozott nekik. Hasonló csapások el-
kerülése végett engedte meg Bethlen Gábor feje-
delem a szentmártoniaknak, hogy határukban kő-
sót fejtsenek s az abból nyert összeget a templo-
muk kőfallal történő erősítésére fordítsák, hogy az 
váratlan támadás esetén maguknak és anyagi java-
iknak oltalmául szolgáljon. A török-tatár had a vá-
rat a XVII. század második felében kétszer ostro-
molta meg. Először 1661-ben (Jánosfalvi Sándor 
István szerint 1663-ban), másodszor 1690-ben a 
Zernyest melletti győzelem után, amikor Thököly 
Imre és az őt segítő török-tatár csapatok kétszer is 
átvonultak a Homoródok mentén.

Homoródszentmártonnak református templo-
ma is van, a falu északi részén fekszik, az egykor 
itt birtokos Ugron család adományozta telken. A 
református vallású, abránfalvi Ugronok a XVIII. 
században házasodtak be a homoródszentmártoni 
Bíró családba. Ugron Ferenc udvarhelyszéki kapi-
tánynak (1745) a felesége volt Biró Mária. Fiuk, 
Ugron Pál (megh. 1813) és neje, Siménfalvi Krisz-
tina építette azt a kúriát, amelyet napjainkra a tisz-
tázatlan tulajdonjog és karbantartás hiánya a végső 
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homoródszentpáli sós kutak vizét, a helyiek sza-
lonna-tartósításra és a háztartásban használják.

Késő délután az orvosi rendelőt is felkeres-
tem. Sata Attila családorvos ugyanis régi ismerő-
söm. Szülőfalumban, Lövétén nevelkedett, hol 
szülei a helyi általános iskola tanárai voltak. Is-
koláit is itt, valamint Csíkszeredában és Maros-
vásárhelyen végezte. Az orvosi egyetem elvégzé-
se után egy-egy évet Udvarhelyen és Oklándon 
dolgozott. 2000-től Homoródszentmárton köz-
ség családorvosa. Feleségével, Dáné Hedviggel 
együtt a község művelődési életének egyik lelkes 

mozgatói, aktív résztvevője is. A Homoródmente 
Művészetéért Alapítvány vezetését két éve vette át 
Nagy Attilától, aki a község első embereként a het-
venes évek elejétől rendszeresen szervezte az itte-
ni művésztábort. Kevesen tudják manapság, hogy 
a homoródszentmártoni alkotótábor az egyik leg-
népszerűbb és legrégebbi hazai művésztelep, ahol 
az elmúlt három évtized alatt számos neves és kivá-
ló képzőművészt láttak vendégül Erdély valameny-
nyi tájegységéről, de magyarországi, németországi, 
sőt amerikai résztvevői is voltak a tábornak. 1978-
ban még csak két résztvevője, 2008-ban azonban 
több mint húsz vendége volt a művésztelepnek. 

Sata Attilát mindig is nagyon érdekelte a 
kepzőművészet. Miután átvette az alkotótábor 
szervezését, úgy érzi, hogy még közelebb került az 
alkotókhoz és az alkotáshoz. Szabadidejében ő is 
szobrászkodik. Kisplasztikáit fából és agyagból ké-
szíti. A nagyobb méretű szobrokat barátjával, Bo-
dor Ernővel együtt faragják. Ezek ma Lókodban, 
Abásfalván és Szentmártonban láthatók. Kopja-
fákat is farag és festeget is. A zene is mindig je-
len volt az életében. Játszott rockzenekarban 
(Revival), öt évig zenélt a Juvenalis régizene együt-
tesben. Jelenleg mint brácsás tagja, László Árpád 
kultúrigazgatóval és Tankó Gyulával együtt a helyi 
Nyíres nevű népi zenekarnak és a Kankalin nevű 
együttesnek. Az utóbbit megzenésített versek elő-
adása céljából hozta létre.

Homoródszentmártban a Kerekesek domb-
ján lévő katolikus imaházat is felkerestem. Gond-
noka Oláh Albert. Tőle tudtam meg, hogy ide is 
T. Veress-Sándor Levente homoródkarácsonyfalvi 
plébános „jár át misézni”. A imaház udvarán, egy 
2007-ben állított kereszten a Sata Attila és Bodor 
Ernő faragta korpusz látható.

Gótikus kehely
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Homoródszentmártontól négy km-re észak-
keletre a Nagy-Homoród völgyében fek-

szik Abásfalva. Keletről a Várhegy (836 m), nyu-
gatról a Bozbokor (716 m) és a Zsuva-tető (768 
m) határolják. A falutól északra, egy km-re van 
Homoródkeményfalva, s innen tizenegy km-
re, a Nagy-Homoród völgyének felső végében 
Homoródfürdő fekszik. 

Ezt a kis települést az írott források először 
1566-ban említik. Ekkor innen négy székely lófő 
szolgált híven II. János király hadában. A szé-
kely székek 1567 évi, 25 dénáros adójának össze-
írásában a falu hat portával szerepel. 1570-ben az 
abásfalvi Petenye György új adománylevelet nyert 
II. János királytól az itteni lófő birtokára. 1614-
ben kilenc lófő, nyolc gyalog, egy szabados, egy 

ősjobbágy és egy feje kötött jobbágy család lakta. 
1766-ban 133 fő volt a népessége. Többségében 
mindig unitárius vallású székelyek lakta falu népes-
ségének száma a XX. század közepéig folyamato-
san növekedett. Az utóbbi ötven évben viszont je-
lentősen megcsappant. 1940-ben még 495 unitári-
us lelket tartottak számon. 2000-ben számuk 262 
volt (ebből 124 székely-magyar, a többi cigány, va-
gyis roma). Barabás Áron unitárius lelkész által ösz-
szeállított statisztika szerint 2002-ben a faluban ta-
lálható 143 ház közül 18 lakatlan volt, 21 hajlék-
ban egy-egy özvegy, idős ember élt, s 1980 és 2000 
között 12 ház adódott el. A valaha jobb időket ért 
kis falu gazdasági életétben jelentős helyet foglalt 
el a juhtenyésztés és a mészégetés, valamint az az-
zal való kereskedés. 

A falu széléhez érve, a két faragott kopjafa közé 
illesztett helységnévtábláról megtudtam, hogy 

aBáSfaLVa
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Abásfalvának nem testvérfaluja, hanem testvér-
városa van, mégpedig az Amerikai Egyesült Álla-
mokban lévő Bedford (Massachusetts állam). In-
nen nem messze az út bal oldalán, a régi jegyző-
ség épületével szemben az 1914–1918. évi világhá-
borúban elesett tizennyolc abásfalvi hős turulma-
daras emlékműve áll, amelyet az abásfalvi Unitá-
rius Nőszövetség emeltetett 1926-ban. 1985-ben 
pedig vaskerítéssel vették körül. A falu központjá-
ba vezető Főút két oldalán a településképet megha-
tározó, jellegzetes, kőből épült, többnyire fehérre, 
vagy világoskékre meszelt házak és kőkapuk látha-
tók. A Szászok utcáján a templom felé elkanyarod-
va, egy 1872-ben épült ház négyablakos homlok-
zatán a következő örökérvényű feliratot olvasha-
tó: NEM A HÁZ TART MEG MAGÁBAN HA-
NEM ISTEN ŐRIZ ABBAN, EMBER TEHÁT 
IMÁDKOZZÁL HOGY ISTEN LEGYEN HÁ-
ZADNÁL.

Szokásomhoz híven először a papi lakba ko-
pogtattam be. Abásfalva lelkésze Barabás Áron 
aki 1951-ben született Homoródkarácsonyfalván, 
gazdálkodó családban. Középiskolai tanulmánya-
it Székelyudvarhelyen, a teológiát Kolozsváron vé-
gezte. Tanulmányai után egy évig, 1977 őszétől 
1978 őszéig, Marosvásárhelyen szolgált, mint se-
gédlelkész. 1978. október elsejétől Abásfalva lelké-
sze. 1979-ben kötött házasságot a városfalvi szár-
mazású Sándor Edit Gyöngyvér óvónővel. Fiuk, 
Áron programozó és az AEÁ-ban él. Lányuk, Bog-
lárka Magyarországra ment férjhez. A tiszteletes úr 
több mint harminc éves itteni szolgálata alatt nagy 
gondot fordított az egyházi épületekre. Csak a 
templom tornyát három alkalommal (1988, 2000, 
2008) javították. A többi egyházi épületen is lát-
szik a jó gazda keze, és az egyházközség híveinek a 
törődése. A két éve eszközölt nagyobb méretű javí-
tásokat is az ő segítségükkel, az elszármazottak, va-
lamint László János vállalkozó és a Bedford-i test-

vérgyülekezet támogatásának köszönhetően tudták 
kivitelezni.

Az 1910-ben épült papi lak udvarán megsza-
badultam a hátizsákomtól s a szomszédban maga-
sodó unitárius templom vizitálására mentem. Az 
abásfalvi eklézsia, amely régen egy papot és egy 
mestert tartott Keményfalvával, először a XVIII. 
század elején épített templomot magának, miu-
tán „az két falu összeveszett.” E templomról 1749-
ben azt jegyezték fel, hogy „fából való, zsendelyes, 
falu jószágán circiter ezelőtt annis 21 építtetett, az 
abásfalvi unitaria eccla költségeivel.” Később, Nagy 
Gergely Mózes feljegyzései szerint, amely az egy-
házközség aranykönyvében olvasható, 1787-ben 
új kőtemplom épült (falai még ma is látszanak a 
papi lak kertjében), de közel lévén a falu belterület-
ét kettészelő Homoród vizéhez, állandóan nedves 
volt és repedezett. Ezért az egyházközség új helyen 
új templom építését határozta el. Ennek alapkö-
veit 1866-ban rakták le. Fundamentumától kezd-
ve befejezéséig több építőmester is dolgozott raj-
ta. 1873-ig a segesvári Kaméli György volt a vál-
lalkozó, majd az építést a karácsonyfalvi Benkő 
Mihály vállalta el. Halála után a brassai Szebédi 
György folytatta a templom építését. Az alapok le-
rakása után az építkezés, pénz és anyaghiány mi-
att is, több alkalommal elakadt, szünetelt. Ezt a 
templomon és a templomban fellelhető építési év-
számok is jól szemléltetik. A keleti bejárat ajtójá-
nak szemöldökfáján az 1873-as évszám, az eléje 
emelt portikusz homlokzatán az 1879-es évszám, a 
karzat mellvédjén az 1881-as, a portikusz talapza-
tánál elhelyezett kőlépcsőn az 1882-es, míg a tor-
nyon az 1883-as évszám látható. A templom karza-
tán lévő orgona a csíkszeredai Boda József orgona-
készítő munkája. Játszóasztalán az 1904-es, míg az 
orgonaszekrényen az 1907-es évszám olvasható. A 
templomban a szószék mellett látható még a máso-
dik világháború abásfalvi áldozatainak fehér már-
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Az unitárius templom
keletről

A szószék és a szentély

Utcarészlet Alszegben
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vány emléktáblája. A fa berendezés, amelynek nagy 
része (padozat, székek, szószék) a messze földön hí-
res, idevaló Balázs Mózes, a kitűnő székely asztalos-
mester, bútorfestő és orgonakészítő munkája, leg-
régibb darabja egy éneklő pulpitus (könyvtartó áll-
vány), amely a karzat alatt a sarokban áll. Ez ré-
gen, a XVIII-XIX. században a szószék előtt állt, 
a templom piacán, rajta volt a nagy énekeskönyv 
vagy graduál s gyerekekből álló kórus vette körül. 
Az ének ritmusát a gyülekezeti éneklést vezető kán-
tor a kezében lévő pálcával, amelyet néha-néha fe-
nyítésre is használt, kikopogtatta és így történt az 
éneklés. Annak idején az abásfalvi iskolának több 
székely növendéke volt, mint manapság, ugyanis 
ma a lakosság 2/3-át roma népesség alkotja, ennek 
következtében a helyi I-IV. osztályos iskola kisdi-
ákjai 95 százalékban roma nemzetiségűek.

A templom építéstörténete az összefogás, az 
ökumenizmus szép példája volt, ugyanis az unitá-
rius egyházközségek mellett színtiszta római kato-
likus községek (Oláhfalu, Lövéte) közbirtokossá-
gai is segítették Abásfalvát a templomépítésben. 
Többek között Lövéte közbirtokossága ajándékoz-
ta a stakatur gerendának való fenyőfákat, a szar-
vazatnak is, amennyi kellett, és még ötven szekér 
mészégetni való fát. Homoródalmás közbirtokos-
sága 210 szekér mészkövet, Gyepes közbirtokossá-
ga a stakatur készítéséhez szükséges cserefát ajándé-
kozott az építkező egyházközségnek. 

A templom felszentelése, bár tornya nem volt 
egészen kész, 1882-ben megtörtént. Tornyát 1893-
ban lövétei György György toronyfedő mester fe-
jezte be és ezzel végül bevégződtek a több évtizeden 
át tartó építkezések.

A templom szépen rendezett cintermében szin-
te kuriózum számba menő emlékmű áll. Ez nem 
más, mint a faragott terméskőből készült millen-
niumi emlékmű, amelynek utcára néző oldalán a 
következő felirat olvasható: MAGYARORSZÁG 
EGY EZREDÉVES FENNÁLLÁSÁNAK EMLÉ-
KÉRE. AZ ABÁSFALVI KÖZBIRTOKOSSÁG 
EMELTETTE 1896 Május 9-én. A cinterem felő-
li oldalán hasonló felirat olvasható, a 896–1896-os 
évszámokkal együtt. Ugyancsak a templomkertben 
áll az a kopjafa, amelyet a millecentenárium em-
lékére az egyházközség hívei állíttattak 1996-ban.

A templomi vizitáció után Alszeg falurészt lá-
togattam meg. A Nagy-Homoródon átívelő fahíd 
felé haladva, a régi malomház mellett mentem el, 
amelynek homlokzatát a mostani tulajdonos ép-
pen készült feljavítani. A kőből rakott földszintes 
ház, amely a XIX. század dereka körül épülhetett, 
a molnár lakóháza volt. A tulajdonképpeni malom 
ennek háta mögött állt, belőle mára csak a ház sar-
kának támasztott malomkő maradt. A vízimalom 
1912-ben még a helybéli malomtársaság tulajdo-
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nát képezte. Később egy Demeter Dénes nevezetű 
vállalkozó volt a tulajdonos. Tőle vásárolták meg, 
fele-fele arányban, kevéssel 1920 után, az abásfalvi 
id. Bencze János, és a homoródszentmártoni Far-
kas József. 1932-33-ban Bencze János megváltot-
ta a Farkas részét, s a malmot végrendeletileg fiá-
ra, ifj.Bencze Jánosra hagyta. 1820-ban, egy kora-
beli úrbéri összeírás szerint, amelyet Kandó István 
és Szombathfalvi Sándor kirendelt összeírók vettek 
fel a falu elöljáróitól, még nem volt malom a falu-
ban. A háromfordulós határában megtermett „tisz-
ta búzát, elegyet, rozsot, törökbúzát” a szomszéd-
ba, Keményfalvára és Szentmártonban vitték őr-
letni (az utóbbiban négy malom működött: a gróf 
Rhédei László úré, báró Györfi Mihályné Ugron 
Karolina asszonyságának kettő, és a tekintetes Ko-
vács László úré).

Ifj. Bencze János a rendszerváltozásig, mint tu-
lajdonos, később, rövid „kuláksors” után, mint a 
kollektívgazdaság molnára üzemeltette az abásfalvi 
malmot. A malomárokban folyó Nagy-Homoród 
vize annyira tiszta volt, hogy sok abásfalvi család a 
„lajról” (2-3 m hosszú csatorna, amelyen keresztül 
a víz a malomkerékre jut) hordta az ivóvizet annak 
idején, elsősorban azért, mert a Nagy-Homoród 
jobb partján épült porták kútjainak vize, a fel-

színhez közeli sóréteg miatt, enyhén sós ízű vol-
tak. A vízimalom az 1970-es árvízig üzemelt. Utá-
na már csak alkalmilag indították be, traktormo-
torral hajtva meg az őrlőberendezést. 1976-ban, 
ifj.Bencze János halálának évében végképp leállt a 
malom. A boronafákból készült, cseréppel födött 
épületet végül a 2000-es évek elején bontották le. 

Ha valaki Abásfalvára kirándul, onnan addig 
ne távozzon, amíg el nem sétált a falu Alszeg ne-
vezetű részében. Megéri a látvány, ugyanis az ide-
való születésű László János vállalkozó mintegy ki-
lenc-tíz régi házat vásárolt meg és újíttatott fel, így 
mentve át a két Homoród mente sajátos, a köze-
li Szászföld hatására kialakult egyedi népi építésze-
tének egy darabkáját a jövő nemzedéke számára. 
Ezek után nyugodtan mondhatjuk, hogy Abásfalva 
Udvarhelyszék „Torockója”. Kevesen tudják, ezért 
ide írom, hogy innen származott el László Gyula 
(Kőhalom, 1910. március 14. – Nagyvárad, 1998, 
június 17.) Széchenyi-díjas régész-történész, kép-
zőművész, egyetemi tanár családja. Ő maga szár-
mazásáról így vallott: „Családom, s magam a ma-
gyar nemzet legkeletibb törzséből, a székely népből 
származunk”.

Abásfalvi porta

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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Abásfalváról az Ördöngös vagy Ördögdomb 
alatt elhaladva Homoródkeményfalvára gya-

logoltam át. E kis falucskát hajdan, az írott for-
rások szerint jobbágycsaládok lakták. 1566-ban 
az itt fekvő jobbágyporták közül négyet Kará-
csonyfalvi György deák, hármat-hármat Mátyás 
Péter és Pálfalvi Ferenc bírt. 1602-ben Giorgio 
Basta által császári hűségre esketett udvarhely- és 
keresztúrszéki nemesek, lófők és szabad székelyek 
összeírásában 16 homoródkeményfalvi jobbágy 
családfő neve szerepel. 1614-ben medeséri Bencsér 
Ferencnek hét, máréfalvi Pálfalvi Istvánnak hat, 
Karácsonyfalvi Ferencnek szintén hat ősjobbágya 
volt a faluban.

A falu déli végéhez érve, azon telek (neve ma 
Templomhely) mellett haladtam el, amelynek 
kertjében egykor Abásfalva és Keményfalva kö-
zös temploma állott, s amelynek leromlott fala-
it még Jánosfalvi Sándor István is látta. A XVIII. 
század közepén még éppen állott. 1749. évi föl-
jegyzés szerint a „templom kőből való, sendelyes; 
a felett van 1 harang”. Utoljára 1999 augusztusá-
ban jártam itt. Akkor még élt a telek tulajdonosa, 
a 81 éves Bencze Albert bácsi, aki elmesélte, hogy 
még a nagyapja, Bencze János is játszott a temp-
lom romjai között. Alapköveit 1936-ban szedték 
ki gyümölcsfa csemeték ültetése alkalmával. Ké-
résemre emlékezetből alapfalait is „kilépte”. Esze-
rint, a kelet–nyugat hosszirányú templomocska fa-
lai 60–70 cm vastagságúak voltak. Hossza mintegy 
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19–20 méter, hajójának szélessége pedig öt méter 
volt. Elmondása szerint a szentélye egyenes záró-
dású volt (Orbán Balázs félköríves záródású szen-
télyről ír), s belőle nagy mennyiségű emberi csont, 
sőt még egy lókoponya is felszínre került. A nyu-
gati bejárat egykori helyén, a földből egy 1472-es 
évszámot viselő faragott kő került elő, amelyet saj-
nos beépítettek az új házuk fundamentumába. Al-
bert bácsi arról is mesélt, hogy itt a föld kincset 
is rejt, amelyet régen a pap ásott el. Családjának 
tagjai több évtizeden át eleget kutakodtak utána, 
még javasasszonyokhoz, látó emberekhez is eljár-
tak Brassótól Gyergyóig, de nem akadtak úgysem 
annak a nyomára. 

Keményfalván a szállásadóm Gyöngyössy János 
volt. Ő a székelyföldi erődített templomok meg-
szállott kutatója, s még 1977 nyarán, Orbán Balázs 
példáján felbuzdulva barangolta be a két Homoród 
völgyét, rajzokat és fényképeket készítve templo-
mokról, várhelyekről, udvarházakról stb. Mint el-
mesélte, ezek voltak élete legszebb napjai. Szállá-
somon kényelmesen berendezkedve, rövid pihenő 
után a papi lakra látogattam el, ahol Kardos József 
fiatal lelkészt az egyházközség levéltárának rende-
zése közben találtam. Kardos lelkész úr 1981. áp-
rilis 21-én született Tordán, de élete első 20 évét 
Tordaszentmihályon töltötte. 1999-ben érettségi-
zett. A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 
2005-ben, a Babe�–Bolyai Tudományegyetemen, a 
történelem szakon 2009-ben fejezte be a tanulmá-
nyait. 2005. szeptember 1-j;től Keményfalva lelké-
sze. Elsődleges fontosságú feladatának tartja a he-
lyi oktatás fejlesztését, a szülők gondolkodásmód-
jának pozitív irányban való befolyásolását az ok-
tatást, gyermeknevelést illetően. Azt vallja, hogy a 
lelkész feladata – egyéb teendői mellett – az, hogy 
ráébressze a szülőket arra: a gyerekek tanítását/ta-
níttatását vállalni kell, s ennek érdekében nem kell 
sajnálni semmilyen áldozatot.

Az egyházi levéltár átnézése során belelapoz-
tam az eklézsia presbiteriális jegyzőkönyvébe, ame-
lyet az akkori kurátor, Szász János vásárolt cél-
irányosan az 1844-ik évben. Átlapoztam a szám-
adásos jegyzőkönyvet is, amely „Árkosi Domokos 
Áron papságában és Lőrincz Mihály gondnokságá-
ban készült”, 1863-ban, valamint az iskolavizsgá-
lati jegyzőkönyveket 1845-től 1872-ig. Az utóbbi-
ak közül, az 1848. március 17-én felvett jegyző-
könyvet Jánosfalvi Sándor István mint köri jegy-
ző írta alá. Ebből megtudjuk, hogy a keményfal-
vi kicsiny oskolának tíz tanulója volt, akiket Csí-
ki József tanító olvasásra, kátéra, éneklésre, kö-
nyörgésre, erkölcsi regulákra, a Miatyánkra, Hi-
szekegyre, a parancsolatokra és a számok ismere-
tére oktatott. A sárgult lapok közül két 17. száza-
di oklevél másolata is előkerült. Egyik 1660. jú-
lius 6-án kelt a homoródalmási Rigó Imre lófő 
házánál, muzsnai Dakó György almási prédiká-
tor és Szabó János deák jelenlétében. Ebből meg-
tudtuk, hogy abásfalvi Márton András, Péter 
deák, György András, Benke Péter Abásfalva és 
Homoródkeményfalva képviseletében „egy közép-
szerű harangot” vásároltak a fogarasföldi Sorbán 
vagy Bojer Jánostól és Miklóstól 80 forintért, akik 
a harangot, mint elődeik által szerzett „sajátjokat 
és mint igaz tulajdon marhájokat” adták el. A má-
sik, 1666. november 23-án, Székelyudvarhelyen 
kibocsájtott ítéletlevélből aztán kiderült, hogy ez 
korántsem volt így. Koncz András széki királybíró 
előtt megjelent szebenszéki Kastenholz (Hermány, 
rom. Casolţ) falu lakói ugyanis azért tettek panaszt, 
mert Szeben ostromakor (1659-ben) „falujuk el-
hagyatva lévén”, két harangjukat ellopták. Utána 
nyomozva ezek egyikét Homoródkeményfalván 
találták meg. A harangot az azt felismerő 
kastenholziaknak az alkirálybíró visszaítélte, a kár-
ban maradt homoródkeményfalviakat pedig arra 
utasította, hogy kárukat azokon keressék, akiktől 
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a harangot annak idején vásárolták, s akik a vásár 
tisztességes voltáért kötelezettséget vállaltak.

Van a homoródkeményfalvi eklézsia levéltá-
rában még egy 1910. március havában keletke-
zett kézirat is, amelynek szerzője Kovács Imre ak-
kor fungáló pap, s amelyből e kis unitárius egy-
házközség történetének egyes epizódjait megis-
merhetjük. A kézirat, akárcsak a többi egyházköz-
ségben, Dávid Ferenc első unitárius püspök szü-
letésének 400. évfordulója alkalmából, 1910-ben 
íródott s az egyházközség keletkezését, fejlődé-
sét, a jegyző- és anyakönyveket, az egyházköri és 
püspöki vizsgálatokat, az egyházközség vagyo-
nát, a templomot, a tornyot, papi lakot és isko-
lát, annak papjait, iskolamestereit és gondnoka-
it írja le és mutatja be röviden. Jánosfalvi Sándor 
István útinaplója szerint 1621-ben Keményfal-
va még Homoródszentmárton filiája volt. Uzoni 
Fosztó Márton nevezetű papját, a hagyomány sze-
rint, 1660-ban a II. Rákóczi György fejedelem el-
vesztésére Erdélybe vezényelt s Udvarhelyszéket is 
dúló tatár hadak vágták le. A falutól délkeletre azt 
a helyet, ahol a lelkész hősi halált halt, még ma is 
Márton pap temetőjének hívják. Legrégibb jegyző-
könyve 1744-ben kezdődik s címe: Az homoród-
keményfalvi unitárius sznt. Ekklésia Libellusa. Ez 
egy 1635-ben öntött harangról is megemlékezik. 
Anyakönyveit 1782-ben Koncz Boldizsár lelkész 
kezdte el vezetni. Régebb az úrasztali készlet kö-
zött volt egy úrvacsorai kenyeret vágó ezüstnyelű 
kés, még 1651-ből, a következő felirattal: I. N. R. 
I. Ma a legrégibb urasztali tárgya egy aranyozott 
ezüst kehely, amelynek kosarán a következő betűk 
és évszám látható: H. K. E. A. 1735. 

Homoródkeményfalva mai templomának épí-
tését az 1820-21-ben kezdték el s azt 1827-ben 
már át is adták a használatnak. Tornyában, ame-
lyet jó húsz évvel a templom használatba adá-
sa után, 1848-ban fejeztek be, két harangot ta-

láltam. A nagyharangon a következő felirat ol-
vasható: AZ EGY ISTEN TISZTELETÉRE A 
HOMORÓDKEMÉNYFALVI UNITÁRIUS 
EGYHÁZKÖZSÉG. ÖNTÖTTE HÖNIG FRI-
GYES ARADON 1924. A kisebben pedig, a ha-
rang alsó peremén körben: A HOM. KEMÉNY-
FALVI UNITARIUS EGYHÁZ SZÁMÁRA 1884. 
AZ OSZTHATATLAN EGY ISTEN TISZTE-
LETÉRE ÖNTETTÉK SELTENHOFER FRI-
GYES ÉS FIA SOPRONBAN.

Az új templom szarvazatához szükséges fenyő-
fát és a deszkát a szomszédos oláhfalvi lakosok 
ajándékozták a falunak. Nevüket hálából id. La-
katos Ferenc jegyző megörökítette az egyházköz-
ség jegyzőkönyvében. Az orgonát 1858-ban ren-
delte meg az egyházközség Balázs Mózes abásfalvi 
asztalosmestertől. A kész orgonát 1860-ban 
Lőrincz Mihály gondnok felkérésére Cserei Mó-
zes homoródszentmártoni unitárius lelkész és 
Szemerjai János, Udvarhely református kántora 
„vizsgálták” meg s úgy találták, hogy az „mind kül-
sőire mind belső szerkesztésére nézve” készítőjének 
dicséretére válik. Fehérre festett és aranyozással dí-
szített szószékkoronáján ma az 1927-es évszám, va-
lamint Kiss Jenő lelkész, Koncz András gondnok és 
Vass Márton pénztárnok neve olvasható.

A mai lelkészi lak 1894-ben épült s közvetlen 
a templom mellett van, kétfelől két kőkapuval. 
Egyik a lelkész udvarára, a másik a templomkert-
be vezet. Az utóbbinak az utcára néző részére egy 
kőből faragott emléktáblát helyeztek, amelyen a 
következő feliratot olvashatjuk: MILLENNIUMI 
EMLÉKÜL ÉPÜLT BUZGÓ ADAKOZÁSBÓL 
KOVÁCS IMRE PAPSÁGA ÉS GERGELY LA-
JOS GONDNOKSÁGA ALATT. 1897. Belépve 
a kapun, jobb kéz felől az első világháborús hősök 
(28 fő) emlékműve tűnik a szemünkbe. Erről a kö-
vetkező családneveket jegyeztem le: Deák, Lőrinc, 
Boldizsár, Koncz, Nagy, Kalányos, Bogdán, Szabó, 
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Az unitárius templom és a paplak

A szószék

Gyöngyössy János portája
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Vass, Rácz, Tutó, Bartis, Bencze és Burcsa. A máso-
dik világháborúban hősi halált halt hat keményfal-
vi férfi nevét őrző emléktáblát a templomban he-
lyezték el. A fennebb már említett kézirat szerint 
Keményfalva népességszáma az utóbbi kétszázhat-
van évben a következőképp alakult: 1749-ben 87 
lélek, 1762-ben 92 lélek, 1789-ben 98 lélek, 1827-
ben 117 lélek, 1851-ben 216 lélek, 1894-ben 368 
lélek. 1910-ben összesen 439-en lakták. Ebből 23-
an idegenben tartózkodtak, azaz szolgálaton vol-
tak. Az 1950-es évekig növekedett a népessége, de 
azóta folyamatosan csökken. Ma mintegy 210 fő 
lakja. A lakosság közel kétharmada magyar ajkú és 
öntudatú cigány, akik példás egyetértésben élnek a 
székely családokkal egymás mellett.

Este a szállásadómról, vacsora után egy po-
hár bor mellett, kiderült, hogy ő tulajdonképp ve-
gyészmérnök. Ő és felesége, Magda asszony, mind-
ketten Székelyudvarhelyen születtek. Ott jártak is-
kolába, s hosszú éveken keresztül ott is dolgoztak, 
laktak. 1985-ben kötöttek házasságot, rá egy évre 
született meg a lányuk, Kati. Bár városon éltek, 
gyökereikkel mindig a Nagy-Homoród menté-
hez kötődtek. János anyai nagyanyja, Kádár Rebe-
ka és a dédnagyanyja, Dombi Julianna is mindket-
ten homoródszentmártoniak voltak. Nem vélet-
len, hogy első honismereti barangolása alkalmával, 
1977-ben, épp a két Homoród mentét vette cél-
ba. A feleségnek, Magdának még erősebbek voltak 
a Homoród mentéhez fűződő szálai, ugyanis gyak-
ran nyaralt Abásfalván, Bencze Jánosnál és Eszter-
nél, a nagyszüleinél, akik az itteni vízimalom tulaj-
donosai és üzemeltetői voltak. Házasságuk után is 
gyakran jártak együtt Abásfalvára, az akkor már öz-
vegy „molnárnéhoz”, Bencze Eszterhez. 1990-ben 
merült föl először, hogy egy hétvégi házat szeret-
nének a vidéken. Először egy új ház építésére gon-
doltak, az Ilona völgyében, ám végül 1991-ben 
Homoródkeményfalván vásároltak meg egy eme-

letes kőházat (Bencze Mózes és neje, Pál Mária épí-
tették 1873-ban) és telket. Ezt néhány év alatt si-
került felújítaniuk és 1994-ben kocsmát nyitot-
tak a pincéjében, amit két év múlva átköltöztettek 
a szomszédba álló, bérelt épületbe. Természetesen 
mindketten felmondtak addigi munkahelyükön. 
Erre szükség is volt, ugyanis 1995-ben egy tejfel-
dolgozó létesítésére is vállalkoztak. Ennek épüle-
tét a telkükön álló romos csűr helyére építették fel. 
A termelés 1996. március 1-jén indult be. Kezdet-
ben értékesítési gondokkal küzdöttek, de 2000-től 
az üzlet „sínre” került. A kocsma is kibővült egy 
vegyesüzlettel. A tejfeldolgozóban, amelyben az 
Abásfalva és Keményfalva gazdáitól felvásárolt te-
jet dolgozták fel, időközönként 5-10 helybeli fiatal 
dolgozott. Sajnos ezt 2005. március végén be kel-
lett zárniuk, ugyanis nem volt meg az anyagi hát-
tér az uniós feltételek megteremtéséhez. Időközben 
sikerült megvásárolniuk még egy házat és telket a 
faluban. Ezt a vendéglátásban szeretnék hasznosí-
tani. Immár több mint négy esztendeje, hogy ál-
landó lakói a falunak és jól érzik itt magukat. „A 
mindennapi gondok mellett elmondhatjuk – fo-
galmazták meg együtt –, hogy aki boldogabbnak 
mondja magát, mint mi, az nem biztos, hogy iga-
zat mond.” Gyöngyössy János házigazdám, amint 
fennebb már említettem, az erdélyi vártemplomok 
szakavatott kutatója. Számos cikke, tanulmánya je-
lent meg az erdélyi (Hídfő, Székelység, Keresztény 
Magvető, Örökségünk), valamint magyarországi 
lapokban (Rubicon, Pavilon), és többször tartott 
előadást külföldön és itthon a székely templomerő-
dökről. Ma már ritkaságnak számít régies, kalligra-
fikus kézírásával készített és saját rajzaival illuszt-
rált Székely templomerődök című kézirata, amely 
1993-ban hasonmás alakban is megjelent.
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Reggel borús, esőre álló időre ébredtem. A bi-
zonytalan időért, úticélomtól eltérően, először 

nem a messzibb fekvő Homoródremetére, hanem 
a közelebbi Gyepesbe gyalogoltam át. Ha vala-
ki Homoródkeményfalváról gyalogosan akar Gye-
pesbe jutni, akkor legjobb, ha a Nagy-Homoród 
jobb oldali mellékvizének, a Sós-pataknak a bal ol-
dalán haladó régi úton (csordahajtó) kapaszkodik 
fel a Bozbokor tetőre (716 m). Ide egy gyalogösvé-
nyen is feljuthatunk, de nagyobb fáradalmakkal. A 
kilátás azonban hamar feledteti az emberrel a gya-
loglás nehézségeit. Ahogy lassan emelkedtem fel 
a kapaszkodón, vissza-visszanéztem a hátam mö-
gött hagyott falu fehérlő házaira, s a föléje emelke-
dő kisebb-nagyobb kopár, vagy erdős dombokra. 
Jobb kéz felől a falu felett a Vigyázóhegy emelke-
dik, fölötte egy magasabb dombot Kereknyír tete-
jének hívnak. Keleten, a Várhegy oldalában legelé-

sző juhseregek lassan mozgó fehér foltjait szemlél-
hettem a szemerkélő esőben. Van még Keményfal-
ván felül, az összeszoruló Nagy-Homoród völgyé-
ben egy legendás, Hollókőnek nevezett sziklaszál 
is. A helyi hagyomány szerint ennek üregeibe me-
nekült a falu lakossága, ha tatár dúlt a környéken.

Bozbokor tetőről messze ellátni. Szép tisz-
ta időben biztosan egészen a Fogarasi-havasokig, 
de ez a látvány nem adatott meg nekem, ezért 
lassan beereszkedtem a Gyepes-patak völgyé-
be. Az itt fekvő Gyepes falu közigazgatásilag a 
tőle délre, mintegy három és fél kilométerre fek-
vő Homoródszentmárton községhez tartozik. Ke-
letkezésének idejéről nagyon keveset tudunk. 
Jánosfalvi Sándor István szerint a falu egykori he-
lye a szentpáli Kornisok és szentmártoni Bíró csa-
lád erdős-legelős területe volt. A falu neve egyéb-
ként a gyep szavunk -s képzős származéka s jelen-
tése pázsitos hely.

gyepeS
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Az 1566. évi összeírás Gyepesből két lófőt em-
lít. Az 1567. évi összeírásban 21 portával szerepel. 
1576-ban a jobbágyporták száma összesen 17 volt. 
Ezekből tízet a fejedelem, egyet bögözi Farkas Fe-
renc, míg hatot Kornis Farkas birtokolt. 1602-ben 
hat lófő, tizennégy szabad székely és kilenc job-
bágycsalád lakta.1614-ben a lófők száma hét, a 
gyalogoké hat és a szabadosoké három volt. Rajtuk 
kívül 24 jobbágyrendű család élt a faluban. Közü-
lük tízet Kornis Ferenc, hatot bögözi Farkas, hetet 
derzsi Petki János és egyet homoródszentmártoni 
Bíró János birtokolt. Száz év múlva, vagyis 1713-
ban hat lófő és szabad székely, tizenhét jobbágy és 
két zsellér családot írtak össze itt. A Ponk alatt ér-
kezve a faluban, örömmel tapasztaltam, hogy a 
régi, öreg házakat az itteniek nem hagyták maguk-
ra. Éppen egy olyan utcán ereszkedtem be a falu 
közé, hol javában folytak a felújítási munkálatok. 
Egyik ház homlokzatára nemrég a következő fel-
iratot festették vissza: 1893. ISTEN SEGEDEL-
MÉVEL ÉPITETTE CSEKE JÁNOS ÉS NEJE 
REBI.

Gyepesben először az unitárius templomot sze-
rettem volna meglátogatni. Orbán F. Dezső lel-
kész urat azonban nem találtam otthon. Találom-
ra bekopogtam egy portára és nem csalódtam. Be-
nedek Elvira szívélyesen elkalauzolt Cseke István 
gazdáékhoz, akinek felesége, Enikő az egyházköz-
ség pénztárosa. Hamarosan el is szállásoltak az it-
teni szeretetotthonban, amelyet Bartha Alpár (je-
lenleg Fiatfalván szolgál) lelkészsége alatt javítot-
tak ki és korszerűsítettek. Ez régebb kántori lak 
és egyházi iskola volt s még 1876-ban épült. Leg-
alábbis ez az évszám olvasható az pince ajtajának 
boltíves, kőből faragott ajtókeretén. Felújításá-
nak évében fehérre meszelt falára a következő fel-
iratot írták emlékeztetőül: ERŐS VÁRUNK NE-
KÜNK AZ ISTEN. ISTEN SEGEDELMÉBŐL 
ÉPITETTE A GYEPESI UNITÁRIUS EGY-

HÁZKÖZSÉG 1876-BAN. FELÚJITVA 1994-
BEN. A Cseke család vacsorára is meghívott, így 
szürkületig gondtalanul róhattam a falu utcá-
it. Először a nemrég leaszfaltozott Fő utcán a falu 
déli felében, az út felett található régi temetőbe lá-
togattam el, hol hajdanán az egyházközség régi 
temploma is állott. Gyepes a XVII. század köze-
péig Homoródszentmárton filiája, azaz leányegy-
háza volt. Az anyaegyháztól 1641-ben, Beke Dá-
niel püspöksége alatt szakadt el. Temploma, ifj. 
Szombatfalvi József szentmártoni lelkész szerint 
1672-ben épült fel. Ennek nem volt tornya. Ha-
rangjai különálló, fából ácsolt haranglábon voltak 
elhelyezve. Ezt az 1749. évi jegyzőkönyv-töredék 
is tanúsítja: „Templom kőből való, sendelyes; ha-
rangláb fából való, 1 harang benne.” E templomot, 
1789 áprilisában az egyházközségben vizitáló Láz-
ár István unitárius püspök nagyon rossz állapotban 
találta. A nedvesség miatt falai meghasadoztak, az 
összeroskadás szélén állt. Életveszélyes volt isten-
tiszteletet tartani benne. Helyében az egyházköz-
ség 1791 és 1793 között, Derzsi Mihály és Huszár 
Elek lelkészek ideje alatt, új templomot építetett s 
melléje 1796-ban tornyot is rakattak. Sajnos a ta-
laj vizenyős volta miatt ez a templom is az előbbi 
sorsára jutott, s „közel egy emberöltő alatt teljesen 
tönkrement”. Az 1827. évi egyházlátogatás alkal-
mával Körmöczi János püspök szomorúan kons-
tatálta, hogy a torony leomlott s a templom fala-
it támfalakkal kellett megerősíteni. 1833-ban ál-
lapota már annyira rossz volt, hogy egy új temp-
lom felépítéséről kellett gondoskodni. Az építke-
zésre alkalmasabb helyet kerestek. Csere útján sike-
rült megszereznie az egyházközségnek gróf Rhédei 
László telkét, és ezen épült fel a falu jelenlegi temp-
loma. A tornyot melléje később építették. Rajta ma 
a következő felirat olvasható: „Isten segedelméből 
épült 1868-évben. Újítatott 1901-évben. Javítva 
1981 – 1990 – 2002.” Benne jelenleg két, 1924-
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ben öntött harang „lakik”. A templom szomszéd-
ságában álló lelkészi lakot Jánosfalvi Sándor István 
itteni papsága alatt építették a hívek, 1851 és 1853 
között.

Este Cseke István családjával vacsoráztam. El-
mesélték, hogy a feleségével, Enikő asszonnyal, aki 
abásfalvi Szőcs leány s a helybeli Nőszövetség ak-
tív tagja, 22 éve házasodtak össze, s boldog házas-
ságukból két gyermek született. István édesany-
ja, Cseke Regina 35 évig tanította a gyepesi gye-
rekeket. Akkor még több gyerek ült az itteni isko-
la padjaiban. Ma gyerek kéttucatnyi, ha van a fa-
luban. Az óvodában hárman, az I-IV. osztályban 
nyolc gyerek jár. Beszélgetésünkbe bekapcsolódott 
István édesapja is, a 78 éves Cseke László, aki akár 
a falu statisztikusa is lehetne, annyi számadatot tud 
róla. Tőle tudtam meg, hogy Gyepesben jelenleg 
50 házban laknak, 39 üresen áll, 24-et eladtak hét-
végi háznak, 29-et pedig lebontottak. A falu lakos-
sága pontosan 122 fő. Ebből 51 férfi, 44 nő és 22 
gyermek. Az 51 férfiúból 15 vénlegény. Özvegy 17 
van a faluban, 7 férfi és 10 nő. Ez egyetlen cigány 
család nemrég költözött be Szentmártonból. Lász-
ló bácsi pontos statisztikai adatokkal szolgált a falu 
földterületéről is, művelési ágak szerint: 661 hek-
tár és 75 ár szántó, 519 hektár és 16 ár erdő és 499 
hektár és 66 legelő. Az állatállomány mintegy 10 
lóból és 140 tehénből áll. Juh alig van pár darab a 
faluban, ezért esztena sincs. Azt is megtudtam tőle, 
hogy a Május 1 nevezetű kollektív gazdaság 1990 
után bomlott fel. A Gyepes völgye közbirtokosság 
pedig, amelynek egy darabig ő volt a könyvelője, 
2001-ben alakult, 121 taggal. A falu munkaképes 
lakossága közül négy fiatalember ingázik, a többi 
a földművelésből és állattartásból próbál megélni, 
már amennyire a vadak engedik. Tulajdonukban 
hat traktor és mintegy 16-17 kaszálógép van.

László bácsi még Jánosfalvi Sándor István élet-
rajzához is hozzá tudott tenni egy adomát. Az eré-
lyes lelkész, akinek ittléte alatt az egyházközség 
csak épült, s birtokai szaporodtak, akaratossága 

miatt összeütközésbe került a helyi egyházi veze-
tő emberekkel, minek következtében 1858-ban el 
kellett hagynia Gyepest. Jánosfalvi állítólag a kö-
vetkező rigmusos mondatával köszönt el a hívei-
től: „Voltam olyan papotok, amilyen bért adtatok!” 

Esti harangszókor a templomba is bejutottam. 
Fa berendezése közül csak az orgonái tűntek régi 
daraboknak. Egyiket 1844-ben, a másikat 1930-
ban készíttette az egyházközség. Ez van jelenleg 
használatban. A többit faberendezést vagy kicserél-
ték, vagy 1990-ben átfestették. A templomi padok 
mellvédjeit díszítő, festett virágmintás kazetták a 
homoródszentmártoni Dombi Mózes munkái. A 
szószéken fekete bársonytakaró van. Felirata: „Erős 
várunk nekünk az Isten. – D. F. Nőegylet ajándé-
ka 1930.” Koronája új, és díszesen faragott. Mellet-
te, fekete márványtáblán, a második világháború-
ban hősi halált halt tizenhat gyepesi férfi neve ol-
vasható. A templomban őrzik, üveg táróban, azt 
az országzászlót is, amely az 1940-es években ké-
szült. Rajta Magyarország kiscímere látható. Fel-
irata: HISZEK MAGYARORSZÁG FELTÁMA-
DÁSÁBAN! Erről azt mesélik, hogy úgy menekült 
meg, hogy néhai id. Cseke Elek kántor egy vaslá-
dába zárva elásta a csűrje alá. 1990-ben kiásták, a 
templomban azonban tíz év múlva, 2000. március 
15-én helyezték el.

Gyepesnek van még egy nevezetessége, amely-
ről mindenképp szólanunk kell. Ez a honfoglalás 
ezeréves évfordulója alkalmából a templomkert-
ben felállított emlékmű, amely a kommunizmus 
évtizedeit is épségben átvészelte. A magyar címer-
rel díszített emlékmű felirata a következő: „Isten 
áld meg / szép hazánkat, / Áld meg és véd / a ma-
gyart / tartsd meg / még több / ezer évig / s nyújts 
feléje / védő kart. / Az ezer éves / ünnepre / emel-
tetett / 1896. év / május 9 én.” Alatta: „ifj. LÁSZ-
LÓ SÁNDOR és / ifj. GÁL JÓZSEF műve / em-
lékül.” A talapzaton a „BENEDEK DOMOKOS 
kuratorságában” felirat és egy babérkoszorú látha-
tó.

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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Gyepestől északra, mintegy négy kilométerre, 
a Nádas-patak völgyében fekszik Homoród-

szent márton községközpont legrejtőzködőbb falu-
ja, Homoródremete. Kora reggel indultam Gye-
pesből a felkeresésére. Ahogy felfelé haladtam a 
Nádas, Agyagos és a Tihadár patakok vizéből táp-
lálkozó Gyepes-patak völgyében, a kövezett úton, 
csakhamar egy kissé megdűlt, mezei virágcsokor-
ral díszített s bádoggal fedett fakereszttel találkoz-
tam, amely egyértelműen hirdette, hogy katolikus 
falu határára érkeztem. Kissé odább bal kéz felől, 
délnyugati irányban, a Lőrinc bükk teteje és Kis-
bérc alatti erdő koszorúzta völgyecskében az előt-
tem itt utazók feljegyzései szerint egy Teodor vagy 
Tivadar falva nevezetű falucska feküdt, amelynek 
lakói „egy kórvészben” annyira kipusztultak, hogy 
csak két „leányocska” maradt életben, akik felcse-
peredvén Kénosba és Patakfalvára mentek férjhez. 
Hozományuk, az elpusztult Tivadar falva határa, e 
faluk között oszlott kétfelé s amint a krónikások ír-

ják, „úgy biratik ma is.” Innen még egy jó kanyar, 
s máris elértem a helységnévtáblát és a kis telepü-
lés első házait.

Remete neve először egy 1506. június 1-jén, 
Udvarhelyen kelt oklevélben fordul elő. 1567-
ben 11 portát vettek számba az adóösszeírók itt. 
1576-ban Remetéről szentpáli Kornis Farkas 20 
jobbágytelek után fizeti az 50 dénáros adót. 1614-
ben 27 ősjobbágy és 3 egyéb család lakta. A né-
pességszám az utóbbi kétszáz évben a következő-
képp alakult: 1850-ben 223 fő, 1868-ban 254 fő, 
1910-ben 286 fő, 1941-ben 327 fő. 1992-ben 77, 
az utolsó népszámlálás alkalmával, azaz 2002-ben 
69 lakosa volt. A számuk önmagukért beszélnek. A 
mai állapotokról Horváth Dénes falufelelőst és fe-
leségét, Magdolnát kérdeztem, akik 18 esztende-
je már, hogy Udvarhelyről „haza” költöztek a falu-
ba. Tőlük tudtam meg, hogy az iskola épülete üre-
sen áll. Ottjártamkor 48-an laktak a faluban, kö-
zülük 8 volt a gyerek, a legkisebb is már hetedi-
kes. „Apró gyermek nincs, hiszen nincs, aki csinál-
jon” – mondták a vendéglátóim, hiszen a falu la-

Homoródremete

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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kosságának fele 60 év fölötti. Az utolsó lakodalom 
14, s az utolsó keresztelő 13 éve volt. Jó hír azon-
ban, hogy három fiatal család építeni akar a falu-
ban, s a megüresedett házak sem maradnak gaz-
dátlanul. „Ha tíz ház lenne eladó, mind a tíz ház-
ra lenne vevő”, mondta el Horváth úr, akitől meg-
tudtam, hogy három magyarországi háztulajdono-
suk is van. Többek között a falu legöregebbik há-
zát, amely még 1768-ban épült, egy ceglédi fiatal-
ember vásárolta meg, egy másiknak pedig maga a 
ceglédi alpolgármester a tulajdonosa. 

A falu lakói gazdálkodással és állattartással fog-
lalkoznak. Az állatállomány mintegy 96 tehénből, 
10 lóból, 15 borjúból, mintegy 50 db. kecskéből és 
20 db. juhból áll. Nagyobb méretben szarvasmar-
ha-tartással foglalkoznak Horváth Dénesen kívül, 
akinek 16 fejőstehén, egy bika, négy borjú és há-
rom ló van a gazdaságában, még Márton Antal, Pál 
Levente, ifj. Oláh Ferenc és Molnár Tibor. A he-
lyiek szerint Remetének azonban ma a legnagyobb 
erdő- és földtulajdonosa az idevaló születésű, de je-

lenleg Ivóban lakó nyugalmazott erdész, Márton 
Sándor úr. 

A szokásos, falu közötti sétámat Magdolna asz-
szony kíséretében tettem meg. Betekintettünk a kis 
boltba, ahol ő az eladó, megnéztük a tejcsarnokot 
és a szépen rendben tartott kultúrotthont is, amely 
egykor a szebb időkben a Petőfi Sándor nevét visel-
te. Névtáblája az üresen álló remetei iskola raktár-
nak használt osztályában porosodik.

Az első világháborúban hősi halált halt tizen-
hat remetei férfi emlékművét is szemügyre vet-
tük, amely a falu központjában, a mérlegház szom-
szédságában áll. Ennek talapzatára erősítették fel a 
második világháborúban elesettek fehér márvány 
emléktábláját is. Rajta hét név olvasható. Végül a 
templomot vizitáltam meg, amely a falu délnyu-
gati részén fekszik egy kis dombocskán, s több éve 
már, hogy felújítás alatt áll. Pontosabban 2006-tól, 
ugyanis ekkor döntött úgy Homoródremete ma-
roknyi, de lelkes katolikus népessége, hogy felújít-
ják templomuk. Munkálkodásuk során a régi fö-
démet eltávolították és új tetőszerkezetet készítet-
tek, majd teljesen önerőből megoldották a vízleve-
zetést, úgy, hogy körbeásták a templomot, és szak-
szerű irányítás mellett levezették a talajvizet. Láto-
gatásomkor a villamoshálózat cseréje folyt éppen, 
és a templom belsejének kivakolására készülődtek. 
Azóta a templomszépítő munkálatokat befejezték 
Remetén, s a templom karzatán elhelyezték azt a 
nemrég előkerült, 1940. augusztus 30-án készült 
zászlót, amelyet a remetei Ifjúsági Egyesület és gaz-
dakör hímeztetett annak idején.

Az egyházközség régmúltjáról nagyon ke-
veset tudunk. Jánosfalvi Sándor István és az ő 
nyomdokain járó Orbán Balázs leírásai szerint 
Homoródremete lakói a reformáció idején unitári-
usok lettek, s csak a XVIII. században tértek vissza 
a katolikus hitre, Ágotha János székelyudvarhelyi 
pap hittérítő munkásságának köszönhetően. 

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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Nos, ha az ember alaposabban utána néz ennek 
a történetnek, akkor a forrásokból, pontosabban 
Francesco Leone de Modica konventuális feren-
ces szerzetes jelentéséből megtudja, hogy Reme-
te már 1638-ban önálló római katolikus plébánia 
volt, Pap János licenciátus vezetése alatt. A későb-
bi adatok pedig arról tanúskodnak, hogy a falu la-
kói meg is maradtak katolikus hitükben. 1657-ben 
az egyházközség mintegy 25 római katolikus csa-
ládból s mintegy 150 lélekből állott. 1659-ben a 
parókiát Kézdi Péter licenciátus irányította. For-
rásaink a lelkek számát 1668-ban 200, 1670-ben 
324 főre teszik. 1690-ben a hívek lelki gondozója 
Csomortányi András volt.

Id. Ágotha Jánost az egyházi iratok 1776-ban 
említik, mint remetei káplánt. Később a falu plé-
bánosa lett. Itteni szolgálata alatt épült, a régi, ro-
mos temploma helyett 1785-ben a falu mai is álló, 
Szent Jakab tiszteletére szentelt (Batthyányi Ig-
nác, Erdély püspöke szentelte fel) temploma, va-
lamint az első papi lak, ugyanis korábban Udvar-
helyről jártak ki a papok ide szolgálni, mint filiába. 
Az alig több mint száz négyzetméter alapterületű, 
téglából és kőből készült templomocska fölépítésé-
hez a plébános hathatós támogatást kapott a köz-
ség akkori földbirtokosaitól, gróf Bethlen Imrétől, 
gróf Rhédei Lászlótól, a gróf Tholdi-famíliától és 
báró Wesselényi Józseftől. A templom berendezé-
sének, oltárképének a festője ismeretlen. Csupán, 
amint azt a bejáratánál kifüggesztett tájékoztató-
ból olvashatjuk, az oltárkép jobb sarkában olvasha-
tó EX VOTO RENOV. 1792 feliratból sejthetjük, 
hogy az korábban festődött.

Ágotha János plébános híveinek egy kegyes ala-
pítványt is hátrahagyott. Itteni tevékenységének 
emlékét a templom szentélyének északi oldalában 
elhelyezett 62 x 70 cm nagyságú emléktábla is őrzi, 
amelynek felirata a következő: EZEN SZ. HÁZ 
ÉPITŐJE PAROHIA FUNDALOJA ÉS PAP-

JA FŐTISZTELENDŐ V. ESPEREST IDŐS 
ÁGOTHA JÁNOS SIRBOLTJA ÉLT 79 ESZT. 
MEGHOLT 1834 AUG. 29. 

Homoródremetének több mint kétszáz évig, 
1984-ig volt helyben szolgáló plébánosa. Manap-
ság újra Székelyudvarhelyről látják el. A Kis Szent 
Teréz plébániáról jár ki ide misézni, két hétben 
egyszer, Botár Gábor plébános. 

Homoródremetének van egy olyan nevezetes-
sége, amely ritkaságszámba megy az egész Székely-
földön, sőt még egész Erdélyországban is. Ez nem 
más, mint a templommal átellenben, az erdő ko-
szorúzta völgy keleti felében, a piros cserepes ház-
tetők s zöldellő gyümölcsfák felett, egy dombocs-
kán álló, kőből rakott öreg szélmalom. Hogy ere-
detileg mikor épült, senki sem tudta megmonda-
ni. 1820-ban malom még nem volt a faluban, le-
számítva Wesselényi József úr kicsi malmocskáját, 
amely azonban nagyon ritkán forgott s ezért a re-
meteieknek messze kellett malomba járni. Leg-
alábbis ezt vallották az akkori remetei vallomáste-
vők Kandó István és Szombathfalvi Sándor kiren-
delt adóösszeíróknak. Horváth Dénes falufelelős-
től a malomról sikerült annyit megtudnom, hogy 
annak egykori tulajdonosa Orbán Lajos volt. Mos-
tani tulajdonosa, a székelyudvarhelyi Balázs Osz-
kár a romokban álló, a Hargita megye műemlékek 
listáján is szereplő malmot megvásárolta és resta-
urálta. A kör alaprajzú, zsindellyel fedett malom-
épület mellette egy gyönyörűen felújított lakó-
ház áll. Reméljük, hogy mind Remete szép fekvé-
se, jó levegője, mind a nemrég megújult templo-
ma és szélmalma a közeljövőben egyre több turis-
tát csábít majd erre a vidékre. Szemet gyönyörköd-
tető a malom „udvaráról” a kilátás. Ellátni innen 
a Tihadár-patak erdőszegélyezte völgyéig, s észak-
nyugatról a falu fölé emelkedő Cseretető gerincéig. 

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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A delet alig harangozták el, máris indultam Re-
metéből vissza Gyepesbe. A falu szélén kala-

pot emeltem a réten kaszáló Horváth Dénesnek, s 
a falu határát jelző fakeresztnek, aztán meg sem áll-
tam, amíg Gyepesbe nem értem. Itt is csak egy po-
hár vízre. A hátizsákomat a szeretetotthonból ma-
gamhoz véve, kiindultam a temető felé vezető ut-
cán, a Hegyestető (797 m) felé. Ahogy kiértem a 
hegy aljába, egy alig járt utat követve, feltűntek a 
messzeségbe az ismerős bágyi dombok, s a Lókod-
patak völgye, ahonnan gyaloglatom kezdetét vet-
te. Elhaladva egy vadászles mellett, az erdőszélen, 
még jobban kitágult a láthatár s az Őrhegy lábánál 
fekvő völgyben megláttam Kénost is. Tovább ha-
ladva szembetaláltam magam a falu fölé magasodó 
Veresmarttal (831 m). Kopasz sziklafalában embe-
ri kéz által vájt üregek tátongnak, s tetején – a bo-
tanikusok szerint – árvalányhaj lengedez. Ezeket a 
mesterségesen létrehozott üregeket menedékhely-

ként használta a helyi lakosság a régi világban, a tö-
rök-tatár dúlásokkor.

Régi íróinknál azt olvasni, hogy Kénos az egy-
kori székely rabonbánok itt lévő bűntető s kínzó 
helyéről vette a nevét. Benkő József szerint a ne-
hezen, kínlódva járható útjáról. A falu nevével, 
írott forrásban, 1566-ban találkozunk először. 
Ekkor a II. János király hadában híven szolgált 
udvarhelyszéki főemberek és lófők névsorában há-
rom idevaló lófő szerepel. 1567-ben tizenegy por-
tát írtak össze itt. 1576-ban a fejedelem tizenöt fo-
rintot fizet a kincstárnak, az itt lévő jobbágytel-
kei után. 1614-ben öt lófő, két gyalogszékely, hét 
szabados, hét jobbágy és három zsellér család la-
kott a faluban. 1750-ben 41 család lakta (egy egy-
telkes nemes, tizenhat szabad székely, tizenöt job-
bágy, hat zsellér és három vándor). 1786-ban 258 
fő, 1850-ben 325, 1868-ban 304, 1910-ben 342, 
1941-ben 349 fő volt a lakóinak a száma. Az 1992-
es népszámláláskor 146-on, 2002-ben 137-en, ma 
mintegy százan lakják Kénost.

kÉnoS

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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Neves családjai voltak egykor a Kénosi, Gál, Ja-
kab és a Sándor család. Az utóbbi családból Sándor 
Mártont II. Rákóczi György fejedelem „az idők 
különböző viszontagságai között tett hív szolgála-
taiért” 1650. április 3-án kelt adománylevelével a 
lófők közé emelte, azzal a feltétellel, hogy jó lóval, 
szablyával, sisakkal, pajzzsal, páncéllal, kopjával és 
más katonai fegyverekkel felkészülve jelenjen meg 
a hadba a fejedelmi zászló alatt, mind az általános, 
mind a részleges hadfelkelés esetén. A Sándor csa-
ládból származott Kénosi Sándor Pál Apafi Mi-
hály fejedelem portai követe volt, aki a török „ven-
dégszeretetet” is megismerte, tíz évet raboskodva 
Isztambulban a Héttorony – törökül Jedi Kulah 
– börtönében. E család sarja Kénosi Sándor Ger-
gely is, aki 1718–1728 között az erdélyi unitárius 
egyház főgondnoka volt. Ugyancsak ennek a csa-
ládnak jelese Kénosi Sándor József (1843–1848), 
dévai királyi közjegyző, törvényhatósági bizottsági 
tag, a Hunyad megyei unitárius egyházközség első 
gondnoka. Kénos jeleseinél tartva, mindenképp 

meg kell említenünk Kénosi Tőzsér János (1708–
1772) nevét, aki az erdélyi unitárius vallás törté-
netének a kutatója volt, s erre vonatkozóan több 
munkát is írt.

A falut a magyar néprajzi szakirodalom is szá-
mon tartja egy téli népszokásnak, a regölésnek kö-
szönhetően. A regősök az abban az évben összehá-
zasodott fiatal párokat köszöntik karácsony első 
napján. Dalukat a Homoród vidékéről már Kri-
za János közölte a Vadrózsákban (1863). Ez a szo-
kás azonban Kénosban maradt meg a legtovább. A 
kommunizmus idején be volt tiltva, de 1990 után 
újra felújították. Napjainkban azonban kezd újra 
kimaradni, nem a tiltás miatt, hanem azért, mert a 
házasságkötések száma nagyon megcsappant.

A gyaloglás fáradalmait a templom udvarán, te-
rebélyes diófák hűs árnyékában pihentem ki, s köz-
ben az első világháborúban elesett tizenöt kénosi fér-
fi nevét silabizálgattam az itt álló emlékműről. Ké-
sőbb felkapaszkodtam a toronyba, hol jelenleg két 
harang „lakik”. A régebbi harangon a következő fel-
irat olvasható: A KENOSI VNITARIA EKLESIA 
ÖNTETTE ISTEN DI : / TSÖSEGERE : TŐ-
SER ISTVAN KVRATORSAGABAN 1775.” A 
másikat Nagyszebenben öntették a hívek az első 
világháborúban elrekvirált harang helyett. Felira-
ta: ÖNTETTÉK A KÉNOSI UNITÁRIUS EGY-
HÁZ HIVEI 1923. Régen is két harangja volt az 
egyházközségnek. Ezekről az 1744. évi vizitációs 
jegyzőkönyvben a következőket jegyezték fel: „Ha-
rang van 2. Az nagyobbikon valo esztendö szám 
1727 az küssebbiken 1703 illyen irással Venite 
auditem verbum Dei, az nagyobbikon illyen irás: 
Ecclae Unit. Kenos.”

Mivel ottjártamkor nem volt lelkész a faluban, 
hátizsákomat Mózes Levente tanácsosnál hagytam 
hátra, s indultam falunézőbe. A zegzugos, szűk, 

A kénosi eklézsia keresztelőpohara 1633-ból

[Erdélyi Magyar Adatbank]



99

Az unitárius templom, a hajó és az orgona
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Utcarészlet

Öreg ház a templom szomszédságában

Az I. világháborús emlékoszlop
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dombra hágó utcákon felújított, gondozott há-
zat manapság többet látni, mint lakatlan, magá-
ra hagyott és pusztuló épületeket. Ez elsősorban 
azért van így, mert a falu házai közül többet hétvé-
gi házként használnak. A fennebb ismertetett né-
pességi adatokból egyértelműen kitűnik, hogy az 
utóbbi ötven évben, vagyis a kommunizmus évei 
alatt „egy jobb élet reményében” aki tehette, in-
nen is eltávozott, többnyire a közelebbi városokba, 
Székelyudvarhelyre és Csikszeredába. 

Az élők birodalma után a holtak birodalmát 
szemrevételeztem. Az utat a temető felé id. Mó-
zes Sándor bácsi mutatta meg. A temetőben több 
olyan sírkőre találtam, amelyeken rigmusokba sze-
dett felirat olvasható, mint pl. a következő:

Itt 
nyugszik csendesen
II. FÓRIS MÓZES. 
Ki midőn meghala 

volt 93 éves. 
Jó szülei mellett alusza vég álmát. 

Az ég már megadta 
küzdésük jutalmát. 

A földi élete nagyon nehéz vala 
de az igaz Isten mindig vele vala. 

Szül 1845 megh. 1938.
Kénosból még sötétedés előtt távoztam, nehogy 

úgy járjak én is, mint az egykori, a faluban estefelé 
betévedő degenyeges, azaz szekérkenő anyagot áru-
ló román atyafi, aki az ide-oda kacskaringózó ut-
cákon haladva úgy eltévedt a faluban, hogy csak a 
következő reggel tudott szekerével és portékájával a 
főútra visszatérni. Azóta száll a mondás szájról száj-
ra, mind a madár ágról ágra, hogy: Eltévedt, mint a 
degenyeges Kénosban.

Pár hónap múlva, amikor újra visszatértem a 
faluba, Andorkó Attila gyakorló segédlelkész fo-
gadott a papi lakban. Érdeklődésemre elmondta, 
hogy 1980-ban született, Sepsiszentgyörgyön. Szü-

lei vargyasi származásúak. Iskoláit szülővárosában 
végezte 1987–2001 között. Szünidőben legtöbbet 
Vargyason volt, s ennek köszönhető, hogy a falusi 
életformát is megismerte. A teológiai tanulmánya-
it az Egyetemi fokú Egységes Protestáns Teológiai 
Intézet Unitárius karán 2003–2008 között végezte 
el. Gyakorló segédlelkészi munkáját 2008 őszén a 
marosvásárhelyi Bolyai téri gyülekezetben kezdte. 
A jelenlegi gyülekezetben, vagyis Kénosban 2009 
őszétől teljesít szolgálatot, feleségével, Gál Kingá-
val együtt.

Olvasmányaimból tudtam, hogy Kénos ré-
gen Homoródszentmárton filiája volt, de már a 
XVII. században fallal övezett önálló templom-
mal rendelkezett, amely mellett fa harangláb állt. 
Átnézve az egyházközség levéltárában található 
Libellust, megtudtam, hogy a templom mellé elő-
ször 1762-ben épített az eklézsia kőből tornyot. A 
torony homlokzatán ma a következő felirat olvas-
ható: ÉPÜLT 1891. ÚJITVA 1935. 1969. – 1991. 
2010. A mai unitárius templom 1840-ben épült a 
régi helyére. Kékre festett padjainak mellvédjeit vi-
rágmintás kazetták díszítik, amelyeket az 1950-es 
években Nyitrai Mózes lelkipásztor felesége festett. 
Orgonája kénosi Jakab Lajos, Udvarhelyszék egy-
kori főjegyzőjének és nejének a támogatásával ké-
szült. Karzatán az „18 J L 45”, míg a játszóasztal fe-
lett, az orgona félköríves csúcsán „AZ ÚR GON-
DOT VISEL” felirat olvasható. A működésképte-
len orgona karzatán a festett kazetták abásfalvi Ba-
lázs Mózes festőasztalos, orgonaépítő mester mun-
kái. A szószéken az 1895-ös évszám látható. Mel-
léje, a falon a második világháborúban elesett hét 
hősi halott emlékére készített fehér márványtáb-
lát helyeztek el. A templomban egy udvarhelyszéki 
kapu kicsinyített változatát is elhelyezték, amelyet 
Erdély és a székely címer díszít. Rajta a következő 
ige olvasható: A JÓ EMBER JÓ KINCSEIBŐL 
HOZ ELŐ JÓT. (Luk 6:44-45).

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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Homoródfürdőn rengetegen átutaznak napon-
ta, de közülük kevesen tudják, hogy a festői 

szépségű völgyében fekvő, egykor közismert fürdő-
hely gazdag borvízforrásait már a rómaiak is hasz-
nálták. Őrhelyeik egykori helyét a régi csíki út mel-
lett, a Földvári vagy Várhelye nevű határrészen még 
ma is megfigyelhetjük a Cekend-tető keleti pere-
mén. Már XIX. század végén ismertté vált, hogy 
itt egy négyzet alaprajzú római őrtorony (burgus) 
állt. Az 1950-es években, terepkutatás alkalmá-
val Ferenczi Géza és Ferenczi István régészek egy 
másik római kiserőd maradványait fedezték fel, 
az előbbi közvetlen közelében. A kutatók mind-
két erődöt a római Dacia határvédelme erre húzó-
dó szakaszának a legkeletebbre előretolt erőssége-
iként határozták meg. Az itt állomásozó katonák 
feladata a Csíki-medence felől a homoródszentpáli 
és a székelyudvarhelyi római katonai táborok 

(castrumok) felé vezető utak ellenőrzése s védése 
volt. 1963-1964-ben ásatásokra is sor került mind-
két őrtoronynál. Ekkor kiderült, hogy a korább-
ról ismert őrtorony (méretei: 20 x 22 m) tűzvész-
ben pusztult el, valószínűleg Kr. u. 166-167-ben a 
markomann háborúk idejében. Az elpusztított he-
lyében építették fel a második őrtornyot (méretei: 
36 x 36 m) hadászatilag előnyösebb helyre, ezt a ré-
gészeti leletanyag tanúsága szerint viszonylag rövid 
ideig használtak. 

Homoródfürdő ásványvizeinek felhasználása 
tehát nagy múltra tekint vissza. Ivóvízként már a 
legrégibb időktől használták, elsősorban a környé-
ken erdőlő, gazdálkodó oláhfalvi atyafiak. A tulaj-
donos az innenső, vagyis a Székelyudvarhelyhez 
közelebb fekvő Kápolnásfalu közbirtokossága volt, 
s a legelső kádas fürdőt is ők építtették. 

A homoródi borvíz fürdővízként való haszno-
sítása a XVIII. században vette kezdetét. 1754-ben 
már említik az itteni kutakat, 1767-ben Erdély 

Homoródfürdő
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gazdag borvízforrásai között írnak róla. Gróf Te-
leki József ittjártakor (1799-ben) a következő so-
rokat jegyezte fel a Főkút vizéről: „…Ize csipős de 
mégis könnyen iható. A kut körül faházak vagynak 
épitve azoknak számokra, akik curaval élnek.” A 
XIX. század első felében (1811, 1818, 1820) rész-
letes vegyelemzések is készültek az itteni borvíz-
forrásokról. A század közepén aztán nekilendült a 
fürdőélet is. Rendezték a források környékét, sé-
tányok, zenepavilonok épültek. Később az Ilona-
völgyben a környék polgárai (jogászok, orvosok, 
nagykereskedők, iparosok) területeket vásároltak 
a kápolnásfalusi közbirtokosságtól, ahová magán-
villákat, nyaralókat építettek. Akkoriban fürdő-
szolga vigyázott a forrásokra, aki rendszeresen tisz-
tította s rendben tartotta a környéküket. Ő mér-

te pénzért az idegeneknek a vizet, mert akkor csak 
a kápolnásfalusiak vihették ingyen és korlátlan 
mennyiségben.  Kőküpübe (küpünek a kutak bél-
letét hívja a székely) foglalt „gyógyforrásairól”, két 
„Lobogójáról”, amelyek „csinos vetkező szobákkal 
elátott svájczi modorban épült kertvénynyel” (ke-
rítéssel) voltak ellátva, Orbán Balázs is megemlé-
kezik. 

A fürdőidény jeles napja volt augusztus 
16-a, a Zsengére nevű unitárius búcsú nap-
ja. Ekkor a homoródmenti unitárius falvak 
(Homoródszentmárton, Homoródkeményfalva, 
Abásfalva, Gyepes, Recsenyéd, Homoródszentpál, 
Városfalva, Jánosfalva, Homoródszentpéter, 
Oklánd, Homoródalmás, Homoródkarácsonyfalva, 
Homoródújfalu) lakói az új sütetből vett úrvacso-
ra után énekelve sereglettek fel, szekéren, gyalog, 
vagy lóháton a fürdőre, s néhány napig itt ünne-
peltek, mulatoztak. Ezt a kegyes szokást, vagyis 
a szabad ég alatt történő hálaadást az új kenyé-
rért, az új búzáért Jánosfalvi Sándor István emlí-
ti először. Az unitáriusok homoródfürdői búcsú-
járását 1945-ben a hatalom betiltatta s a hálaadá-
si ünnep szinte feledésbe merült. 1990 után egy 
öreg homoródkeményfalvi bácsi felvetette az ötle-
tet Kedei Mózes esperesnek, hogy újra meg kelle-
ne rendezni az unitárius búcsút. Ebből a „kipat-
tant szikrából” született meg – írja Blénessy Jolán 
– a Szejkén, egy új helyszínen, az esperes javaslatára 
az Unitáriusok Világtalálkozója, amelyet az Egyház 
vezetősége is felkarolt. Ennek köszönhetően most 
már tíz éve, hogy minden év augusztusának máso-
dik szombatján Szejkefürdőn, a „legnagyobb szé-
kely”, Orbán Balázs sírja alatti réten találkoznak a 
világ unitáriusainak küldöttei, de elsősorban Er-
dély unitáriusai.

A homoródfürdői ásványvizeket egykor forgal-
mazták is. Adataink szerint 1891-ben 59.455 üveg 
borvizet hoztak forgalomba, 1909-ben 80.000 

Lobogó Panzió
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litret palackoztak. 1936–1938 között a Főforrás vi-
zét Lacrima Homorod (román Homoród könnye) 
néven palackozták és forgalmazták. A közbirtokos-
ság tulajdonát képező fürdő bérlője több évtizeden 
át Székelyudvarhely gyógyszerésze, Koncz Ármin 
volt, aki 1911-ben fürdőkalauzt is kiadatott róla.

A mai országút bal oldalán, a Homoród vendég-
lő és szálló közvetlen szomszédságában egy fehérre 
meszelt kis kápolna áll. Ezt még 1765-ben építtet-
te Lázár János erzsébetvárosi örmény kereskedő a 
maga és gyermeke, Lukács gyógyulásáért, hálából. 
A kápolnát Keresztelő Szent János tiszteletére szen-
telték fel. Fenntartására P. Léstyán Mózes jezsuita 
atya 20 forintot adományozott. Belső berendezését 
és kegytárgyait legelőször 1766-ban vették leltár-
ba. A tornácán Nepomuki Szent János fából fara-
gott szobra látható. Czikó László kápolnásfalvi plé-
bános jár ide időközönként misézni.

1948-ban Homoródfürdőt s magánvilláit ál-
lamosították. A fürdő az 1950-es években az or-
szágos szakszervezet, majd a Művelődési Minisz-
térium kezelésébe került. 1968-ban, amikor köz-
igazgatásilag Vl�hiţához, vagyis a mai Szentegy-�hiţához, vagyis a mai Szentegy-hiţához, vagyis a mai Szentegy-
háza városához csatolták, a Hargita megyei tanfel-
ügyelőség kezelésébe ment át, amely több évtize-
den át országos jelentőségű pionír- és KISZ-tábo-
rokat működtetett itt. Volt olyan év, amikor több 
mint 4500 gyermek nyaralt Homoródfürdőn. Ma 
a Hargita Megyei Ifjúsági Igazgatóság ügykezelés-
ében lévő homoródfürdői Hatos villa várja a gye-
rekeket. A nemrég felújított szabadidőközpont 18 
– két-, három- és négyágyas – szobájában 67 sze-
mély szállhat meg.

A homoródfürdői szabadidőközpont egyébként 
nemcsak a szünidőben, hanem tanév közben is lá-
togatható.

Homoródfürdő borvizeinek ma is megvan a 
vonzerejük, s nagy szerepet játszanak a környék 
ivóvízellátásában. Az átutazó autósok közül is so-

kan meg szoktak állani, hogy az út közelében lévő 
Mária-forrásból vagy a Lobogóból szomjukat olt-
sák. A környékbeli falusiak pedig sokszor szekér-
nyi, zsákolt palackkal érkeznek, hogy azokat friss 
vízzel töltsék tele. Több vendéglő és szálloda, vala-
mint kulcsosház is működik ma Homoródfürdőn. 
A leglátogatottabb, a Lobogó forrás mellett, nem-
rég épült fel. A munkálatok 1998-ban kezdődtek 
és 2000 őszen már át is adták a vendégeknek a stí-
lusos, tájba illeszkedő Lobogó Panziót (tulajdono-
sa Benedek Lukács). 

Palackomat én is teletöltöttem a Lobogó forrás 
gyöngyöző vizével, s elindultam az egykor kivált-
ságos mezővárosi jogkörrel felruházott két Oláhfa-
lu felé. 

A Keresztelő Szent János kápolna

[Erdélyi Magyar Adatbank]



106 Sz
en

t I
st

vá
n 

és
 S

ze
nt

 L
ás

zl
ó 

ki
rá

ly
ok

 sz
ob

ra
i a

 k
áp

ol
ná

sf
al

vi
 te

m
pl

om
 o

ltá
rá

ró
l

[Erdélyi Magyar Adatbank]



107

A Központi-Hargita délnyugati előterében, 
800 méternél magasabb fekvésű, zord ég-

haj latú fensíkon, azaz az oláhfalvi Lázon fekszik 
Kápolnásfalu. 1566-1567-ben „Innetsőoláhfalu-
nak” (Székelyudvarhelyhez közelebb eső) hív-
ták. Az 1576. évi ötven dénáros adót fizető szé-
kely főemberek összeírásában is még így említik. 
Később a Hargita havasán felépült kápolnájáról 
Kápolnásoláhfalunak kezdik nevezni. Egy 1589. 
június 23-i kelt peres iratban már „kápolnási-
oláhfaluiak”-ról olvashatunk. 1602. augusztus 
11-én készült összeírásban is Kápolnásoláhfalu 
(„Kapolnas Olafalú”) néven szerepel. Ekkor két 
lófő, egy darabont, tizennégy szabad székely és egy 
jobbágy család lakta. 1614-ben három lófő, négy 
gyalog és harmincnégy szabadost írtak össze itt. Az 
utóbbiak mind a fejedelem, Bethlen Gábor kivált-
ságosai voltak. Száz év múlva a lófő és szabad szé-
kely családok száma összesen nyolcvan volt. Mel-

lettük még négy zsellércsalád élt a faluban. A falu 
ősi kápolnája a Hargita havasán (Kápolna bérce) 
állott. Szent Péter és Pál napi búcsúját 1643. au-
gusztus 29-én VIII. Orbán pápa engedélyezte. 
Amint azt egy régi határkijáró levélben olvashat-
juk, e kápolna a viharok és a zord idő miatt egy év-
század alatt nagyon megrongálódott. Mivel látoga-
tása a nagy távolság következtében nehézkés és fá-
radtságos is volt, a hargitai búcsút, a helybeliek ké-
résére, XIV. Kelemen pápa 1721. május 13-án kelt 
engedélyével „áttette” a faluba. Itt egy új kápolna 
is épült, ugyancsak Szent Péter és Pál tiszteletére. 

A helyi hagyomány szerint a vidék első telepe-
se Oláh vagy Fejér Máté pásztorember volt. Két 
fia, Oláh András és Oláh Dániel közül az egyik 
a mai Szentegyházasfalu felső részében, a másik 
Kápolnásfalu határában a Gyepűnek nevezett dű-
lőben telepedett le. Később szabad székelyek is te-
lepedtek ide, de az Oláh elnevezés továbbra is raj-
tamaradt mindkét falun. A két Oláhfalu nevének 
eredete a szakemberek körében a mai napig tisztá-

kápoLnáSfaLu
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zatlan. Nehéz eldönteni, hogy az egykori őstelepe-
sek etnikumára utal-e (ez a szélesebb körben elfo-
gadott magyarázat), avagy személynévből szárma-
zik. Egy azonban bizonyos, amikor a település az 
írott forrásokban felbukkan, igazi székelyek lak-
ják. A XVII. században keletkezett összeírásokban 
szereplő magyar családnevek (Gothárd, Tamás, 
György, Imre, Máté, Jánosi, Pál, Bíró, Jakóczi, Ja-
kab, Elekes, Lőrinc, Miklós, Péter, Both, András, 
Tófalvi, Daniel, Benedek) legalábbis erről tanús-
kodnak. Ma a falu leggyakoribb családneve a Both. 
E család több mint négyszáz éves múltra tekint 
vissza. 1597-ben említik először Both Péter árvá-
inak örökségét a faluban. 1614-ben II. Both Péter 
hadköteles székelyt említik forrásaink. Az 1627. évi 
összeírásban Both Péter és János privilégiumos sze-
mélyek szerepelnek. A „vitézlő és nemzetes” cím-
mel illetett család egykor vezető szerepet játszott a 
két Oláhfalu közéletében. A család kiemelkedő sze-
mélyisége volt Both Károly (1817–1866) királybí-
ró és országgyűlési képviselő, akit Orbán Balázs így 
jellemzett: „…még jó korban lévő athletikai alak, 
kifejezésdús barna arczczal, melyen a ritka becsüle-
tesség, észtehetség kinyomata tükrözi magát visz-
sza, szabatos beszédét spártai határozottság jellem-
zi. […] Ő Oláhfalu esze és vezetője, kinek szava 
törvény a két faluban, s ezen hatalma nem erősza-
kon, nem hivatali tekintélyén alapul, hanem a bi-
zalom, a szeretet kifolyása, melyet becsületessége s 
szellemi felsőbsége által nyert ki.” 

A környék lakói ma a települést Kicsioláh-
faluként, vagy Kicsifaluként is emlegetik, mint-
egy megkülönböztetve Nagyoláhfalutól, vagyis 
Szentegyházasfalutól, amely ma Szentegyháza vá-
ros része. A két Oláhfalu a története századokon át 
szorosan összefüggött egymással. 1838-ig egy plé-
bániát, sőt az 1876-os megyésítésig egy községet al-
kottak és egyedülálló privilégiumokkal rendelkez-
tek. Ezeket a kiváltságokat Erdély fejedelmei ado-

mányozták s később a Habsburg-ház uralkodói is 
jóváhagyták. Az első kiváltságlevél 1575. október 
21-én kelt, s ebben Báthori István fejedelem elren-
delte, hogy „mivel az Oláhfalvi lakosok az roppant 
havasok közt, olly vad és terméktelen hellyt lak-
nak, senki ezen lakosokat jussaikban ne háboritsa 
és semmivel terhelni ne merészelje.” E kedvezmé-
nyeket 1577. február 4-én Báthori Kristóf még 
megtoldotta, s az oláhfalviakat minden dézsma s 
egyéb fizetendő terhek viselésétől mentesítette. 
E privilégiumokat 1589. október 23-án Báthori 
Zsigmond konfirmálta. Báthori Gábor fejedelem 
1609. július 21-én a feljebb említetteket újból 
megerősítette, s ezen kívül az oláhfalviakat minden 
közönséges és hadi szolgálattól, adófizetéstől men-
tesítette, „azzal a feltétellel, hogy ő maguk és utó-
daik minden évben, saját költségükön és munká-
jukkal ezer szál deszkát a hozzájuk legközelebb eső 
Kőhalom szász székbe” a fejedelem számára szál-
lítani tartoznak. 1614. május 8-án Bethlen Gá-
bor által kibocsájtott adománylevélben a privilégi-
umok tovább bővültek, annak a fejében, hogy az 
oláhfalviak évenként (június hónapban) Gyulafe-
hérvárra 2000 hibamentes deszkát szállítanak saját 
költségükön, marháikkal és szekereikkel. Ezen kí-
vül a fejedelem számára, határukon belül egy jó fű-
részmalmot kellett felépíteniük és működtetniük. 
Kápolnásfaluban már korábban is működtek fű-
részmalmok. Egy 1591. július 20-án kelt peres irat 
Tamás János fűrészmalmát említi. Ugyanezen év-
ben Lőrincz György és András Balázs a „fürészbeli” 
részükért pereskeA két Oláhfalu 1801-ben vásárjo-
got is nyert I. Ferenctől, három országos sokada-
lomra: Gergely pápa, Szent Péter és Pál, valamint 
Szent András napjára. 

Kápolnásfalu lakói évszázadokon át, a földmű-
velés és állattartás mellett, elsősorban fakitermelés-
sel és fafeldolgozással foglalkoztak. Gróf Teleki Jó-
zsef írta 1799-ben: „Lakossai a deszkával valo keres-
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A kápolnási temetőkápolna

A római katolikus templom

A tájház és egyik szobája
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kedésből és a szövésből élnek. A nagy Havasoktol a 
legg szebb fenyőfákat bőven kapják, ezekből fűrész 
malmaikon deszkát sendelyt készítenek és Seges-
várt, Marosvásárhellyt és Fejérvárt eladják. A pénz-
ből a mit innen visznek gabonát, török buzát vásá-
rolnak, mert egyébb zabnál terméketlen földeken 
nem terem”. Kevés azoknak a családoknak a száma 
még ma is, akik kizárólag gazdálkodásból élnek, itt 
a pénzbeli jövedelem elsősorban a fa kitermelésé-
ből és feldolgozásából származik.

Kápolnásfalu szokásos halmaztelepülés. Belte-
rülete négy tízesre oszlik, ezek a következők: Al-
szeg, Középszeg, Tófalva és Felszeg (helyi mondás 
szerint, amelyet Both S. Károly nyugalmazott er-
désztől hallottam:„Felszeg sáros, Tófalva virágos, 
Alszeg város s a Lok cigányos”). Észak–déli irány-
ban átfolyik rajta a Csonka-patak és a Lok nevű ré-
szen, ahol népesebb sátoros cigány közösség él, a 
Kis-Homoród vize. Lakossága 1992-ben 2120 fő 
volt. A 2002-es népszámláláskor 1983-an lakták. 
Ebből 1968 magyarnak, 9 románnak és 6 cigány-
nak vallotta magát. A község lakossága nagyrészt 
római katolikus vallású. Lelki gondozásukat Czikó 
László plébános végzi, már több évtizede.

Kápolnásfalu és Szentegyháza, mint már em-
lítettük, hosszú évszázadokon át egy plébániát al-
kotott. Egészen a XVIII. század végéig. Ekkor 
Kápolnásfalu az önállósulás útjára lépett, s a kicsi 
kápolnája helyébe, 1797 és 1800 között, egy im-
pozáns, az egyre növekvő lakosság számát befogad-
ni képes templomot épített. Kovács Miklós erdélyi 
püspök 1834-ben engedélyezte, mint leányegyház-
nak, a külön kántor tartását is, 1838. január 1-jén 
pedig a falut az anyaegyházak sorában emelte. Első 
plébánosa Varga Sándor volt, aki 32 évig szolgált a 
fiatal egyházközségben.

Kápolnásfaluban a nézelődést a központban 
kezdtem el. Itt találhatók, közvetlen egymás szom-
szédságában, az I–VIII. osztályos iskola (1991 óta a 

Vadrózsák gyűjtőjének, Kriza Jánosnak a nevét vi-
seli), mellette a polgármesteri hivatal, a rendőrség, 
a tűzoltóság, a kultúrotthon (nemrég Sütő András 
író nevét vette fel), valamint a lakosság több év-
százados foglalatoskodására utaló Fűrész nevű kis-
kocsma. Alább, ahol a Tófalva és a Kicsi utcák a 
falu fő utcájába belefutnak, a templom áll. Tor-
nyán a következő felirat olvasható: TÉGED IS-
TEN DICSÉRÜNK ÉPÜLT 1770. Itt a dátum hi-
bás, ugyanis írott források szerint a mai templom 
1797 és 1800 között épült.

A templomkertben lépve, bal felől egy kőke-
reszt, jobb felől egy bádoggal fedett fakereszt áll. 
A kőkeresztet, amelyet naiv kőkorpusz díszít, az 
Amerikába szakadt kápolnásfalusiak emelték, az 
egyházközség búcsújának napján. Felirata: „INRI. 
Dicsértessék az úr Jézus Krisztus. Az Úr Jézus 
kinszenvedése emlékére állítatták Kápolnásfalváról 
Amerikában kivándoroltak 1910. Júni. 29.” A fa-
kereszt jóval régebbi. Már a XIX. század dere-
kán állt. Feljegyezték róla, hogy 1853-ban alszegi 
Lőrincz Andrásné újrafedette és megfestette „And-
rás fia emlékére, ki Olasz honban, mint katona halt 
el”. A templombelső ékességei a Szent Péter és Pál 
tiszteletére szentelt főoltár, valamint a szentélyt a 
hajótól elválasztó diadalív lábazatánál, jobb és bal 
felől elhelyezett, Szent Vendel és a Szentcsalád tisz-
teletére szentelt mellékoltárok, amelyek az 1830-as 
években készültek. Festőjük a „Brassai Piktor, Papp 
János Úr” volt. Az ódon lépcsőkön a karzatra is fel-
kapaszkodtam, ahol egy Kolonics István által készí-
tett orgona található. A templom tornyára legelő-
ször 1857-ben került bádogfedél. A torony megfe-
déséért lövétei György János ács „mívész” munká-
jáért 700, míg Horváth György kőműves pallér-
nak 900 magyar forintot fizetett az egyházközség. 
1859-ben két új harangot is öntettek Segesváron, 
Manchen Mihály harangöntő műhelyében. Ezek 
közül ma csak az egyik van meg. A másikat az első 
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világháború alatt elrekvirálták. Helyette 1925-ben 
öntettek egy új, 261 kg-os nagyharangot, Aradon, 
Hönig Frigyes öntödéjében. 

A templommal szemben a háborús hősök em-
lékművei állnak. A rajtuk olvasható neveket meg-
számláltam. Az első világháborúban 116-an, míg a 
másodikban 49-en haltak hősi halált. Tovább sétál-
va az iskola felé, annak kertjében egy kisméretű, szé-
pen faragott haranglábra lettem figyelmes, amelyet 
2001-ben állítottak fel. A rajta függő harangocskát 
a székelyudvarhelyi SELECTMETLEMPLAST 
Kft. szakemberei öntötték. Az iskola előtt egy fara-
gott kopjafa is áll, amelyre az állíttatók figyelmez-
tetőül Garay János költő sorait vésették: „Csak tör-
pe nép felejthet ős nagyságot, csak elfajult kor hős 
elődöket.”

A falu tájházát 2005-ben létesítettek. A Balá-
zsok utcájában, közvetlen a kultúrotthon mögött 
található. Bálint Irma iskolaigazgató, a tájház lelkes 
gondozója elmondta, hogy a házat, amely a XIX. 
század végén épült, a Kriza János Iskola Alapítvány, 
romos állapotban, a községtől 1999-ben kapta 
meg. Felújítására, berendezésére 2005-ben került 
sor. A berendezéséhez szükséges tárgyakat Balázs 
Irén nyugdíjas tanítőnő gyűjtötte össze, aki több 
évtizeden át volt a helyi közművelődési élet irányí-
tója, s a hagyományőrzés fontosságának fő szorgal-
mazója. Megírta és közzétette Kápolnásfalu tör-
ténetét (Kápolnásfalu. Monográfia), amely 1996-
ban látott napvilágot Csíkszeredában. 

A tájház előtt egy kis gyalogkapu áll. Ezt 2007-
ben a budaörsi András László készítette s Ferencz 
Vilmos faragta ki. Rajta a „HÁZAD LEHET 
BÁRHOL, DE HAZÁD CSAK ITT” felirat, vala-
mint a magyar állampolgárság kiterjesztéséről szó-
ló népszavazás negatív eredményére utaló sorsok 
olvashatók: BOCSÁSD MEG BŰNEINKET! A 
2004 DEC 5-I ESEMÉNYEK MIATT. Az utcá-
ra néző, fehérre meszelt tájház épülete magán vi-

seli a havasalji székely népi építkezés sajátos jegye-
it. A kő alapra épült, háromosztatú ház falait bo-
ronafákból rakták, s „bolhának” nevezett faszeggel 
megszegecselték, hogy a szalmatörekből és sárból 
készített tapasztás jobban megálljon rajta. Az épü-
let előtt és az utcai homlokzatra is befordulva tor-
nác található, innen juthatunk az ereszbe s tovább 
a szobákba és a kamarába, amelyek berendezése a 
XIX. századbeli életkörülményeket tükrözik híven 
vissza. A bútorzat között ritkaságszámba menő, a 
XVIII. században készült darabokat is találunk. 
Többek közt egy 1758-ban fenyőfából készített és 
szépen faragott, falra akasztható sótartót, valamint 
egy 1777-ben ácsolt hozományos ládát. A első, va-
gyis a tiszta szobában lévő festett karos pad 1887-
ben, míg a festett kelengyésláda 1870-ben készült.

A község jeles szülöttei: Lőrincz Ernő (1927) 
jogtudományi szakíró, Vajda Lajos történész, Jó-
zsef Magda (1942) nyelvész és Lőrincz György 
(1946) író, a Hargita Megyei Művelődési Tanács 
udvarhelyszéki szakirányítója, akinek kiemelt fon-
tosságú témái közé, elsősorban a magyarságtudat 
őrzése tartozik. Kedvenc területe az esszé, a szoci-
ográfiai publicisztika. Létrehozta az Erdély Magyar 
Irodalmáért Alapítványt. Elnökeként rendszeresen 
szervez író-olvasó találkozókat, évfordulós köszön-
tőket. Legútóbbi könyve, a Besúgó voltam, szívem 
c. regénye, amely 2009-ben jelent meg, a besúgás 
természetrajzáról, a félelemkeltés mechanizmusá-
ról szól. Lőrincz György benne az 1980-as évek vé-
gének kisvárosi fagyos hangulatát idézi meg.

Kápolnásfaluból a temetőn átvezető úton (Te-
mető utca) távoztam. A temetőkertben, hol még 
néhány régi fakeresztet is látni, egy felújított, rava-
talozóvá átalakított kis kápolna is áll, amely még a 
XIX. dereka előtt épült (1844-1845-ben). 
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A Kosárkert alatti gyalogúton, ahogy tovább ha-
ladtam, feltűntek az egykori „anyafalu” há-

zai s templomának bádoggal fedett, karcsú tornya. 
E falu, amely ma Szentegyháza város része, nem-
csak a törvényes vagy törvénytelen erdőgazdálko-
dásáról híres, hanem az itt lakók csavaros észjá-
rásáról is. Mondogatják is rájuk a környékbeliek, 
hogy: „Csavarosok vagytok, mint az erdőben levő 
rossz fa!” Lakóinak régen feladata volt az Udvar-
hely–Csíkszereda közötti út őrzése, a postakocsi-
forgalom biztosítása. Ez a szolgálat – vagy ahogy a 
régiek nevezték, a postaszer – nagy nehézséget je-
lentetett, főleg dologidőben az itteni gazdáknak, 
ugyanis szerre-szerre, házról házra az átutazóknak 
pihent lovakat kellett biztosítani, ha esett, ha hava-
zott. Nem csoda, hogy Szentegyházasoláhfalu sza-
badulni akart ettől a kötelezettségtől. Ennek érde-
kében, a szájhagyomány szerint, követeket küldtek 
Apafi Mihály udvarába, akik arra kérték a fejedel-
met, adja nekik írásban, hogy „akinek nincs lova, 
szabadjon gyalog járnia”. A fejedelem bolondság-
nak vélte a dolgot s a kérésüket teljesítette. Így az-
tán, következőben, amikor Udvarhelyszék kapitá-
nya nagy sietséggel igyekezett Csíkba s követelte 
az oláhfalusiaktól a pihent lovakat, előállt a király-
bíró s előmutatta a fejedelmi pecséttel és aláírás-
sal ellátott kutyabőrt, mondván: Sajnálom, kapi-
tány uram, de nem tehetem, ugyanis ebben a le-
vélben írva vagyon, hogy „kinek lova nincsen, sza-
bad gyalog járnia.”  Egy másik történet szerint az 
oláhfalusiak nyári nagy dologidőben elfogtak a 
Nagyerdőn egy tolvajt, aki megölt egy csíki szeke-
rest. Össze kellett volna hívni a tizenkét főből álló 
esküdtszéket, de azok el voltak foglalva az erdei ka-
szálókon a szénacsinálással. Jelentette a hites a ki-
rálybírónak, hogy nem tudta összehívni őket. Erre 
a királybíró kiadta a parancsot: – A gyilkost ki kell 
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végezni, aztán ha esős idő lesz, vagy a szénacsinálás 
bevégződik, akkor elítéljük! 

A két Oláhfalu között az országút még a XVIII. 
században nem a mai nyomvonalon haladt, a 
Vízlokon át, hanem tőle északabbra a Kosárkert, 
Gedőkert határrészeken s a Felszeg falurészén át-
haladva (Vitusok utcájának felső része, Ady End-
re utca, Vadászok utca), a Borjúkert dűlőben hagy-
ta el a települést. Én is e régi útnak a nyomvonalát 
követve gyalogoltam be a kápolnási temetőkertből 
Szentegyházasoláhfaluba vagy Nagyfaluba, ahogy a 
környékbeliek hívják. A falut 1968-ban, közpon-
ti utasításra, több településsel (Szentkeresztbánya, 
Bányatelep, Homoródfürdő) egyesítve Vlahica né-
ven várossá nyilvánítottak. Sokan még most is az 
utóbbi megnevezést használják, annak ellenére, 
hogy 1990-ben a város felvette a Szentegyháza ne-
vet. A város többi része, Szentkeresztbánya és a tőle 
délre elterülő Bányatelep az 1950-es évekig Lövéte 
községhez, míg Homoródfürdő Kápolnásfalu ha-

tárához tartozott. A falusi jellegét híven őrző tele-
pülés (amely talán akkoriban a környék legelmara-
dottabb községe volt) várossá nyilvánítása számos 
élcelődő megjegyzésre adott alkalmat a világiasabb 
szomszéd települések (Lövéte, Homoródalmás), de 
még az egykori „kistestvére”, Kápolnásoláhfalu la-
kóinak részéről is. Többek között dobosukról azt 
mesélték, hogy az a hirdetést a következőképp ki-
áltotta ki: „Tudomására hozzuk városunk lakó-
inak, hogy a faluban tehénoltás lesz”.  A várossá 
nyilvánitás után az a történet is közszájon forgott, 
hogy amikor egy idegenből jött atyafi arról érdek-
lődött egy helybelitől, merre van a városi népta-
nács, az azt válaszolta, hogy „Odafenn a faluban”.

A Csíkszeredától és Székelyudvarhelytől közel 
azonos távolságra (a mai megyeszékhelytől 28 km-
re, míg az egykori Udvarhelyszék központjától 24 
km-re) fekvő egykori kiváltságos település nevének 
első hiteles említésével egy 1406-ban kelt oklevél-
ben találkozunk. Ebben említik azt a Lőrinc neve-
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zetű csíknagyboldogasszonyfalvi plébánost, csík- és 
gyergyószéki alesperest, aki egy személyben Oláh-
falu presbitere, azaz a papja is volt. Vannak azon-
ban, akik ennek az oklevélnek a keltezését kétség-
be vonják, s úgy vélik, hogy az inkább a XV. szá-
zad végén íródott. 

A falu keletkezéséről és elnevezéséről többfé-
le hagyomány kering szájról szájra lakosság köré-
ben még manapság is. Egyik történet szerint a te-
lepülés első lakói elsősorban Felcsíkból érkező szé-
kelyek voltak, akiket az egykori királyaink bizton-
sági okokból telepítettek az Udvarhely–Csíkszere-
da közt elterülő rengetegbe. Karácsonyi János tör-
ténész úgy véli, hogy Oláhfalut csak ecsedi Báthori 
István erdélyi vajda (1479–1493) telepítette 1480 
táján, Csíkból, Gyergyóból, Háromszékről. Hiteles 
dokumentumokkal ezeket az eseményeket nem tá-
maszthatjuk alá, de ha átvizsgáljuk a település egy-
kori és ma is élő családneveit, a mendemondának 
némi hitelt adhatunk, ugyan-
is a nevek között több olyat 
is találni, amely Csíkban ma 
is gyakori pl. Tankó, Bodó, 
Krestály, Antal, Bot, Vitus, 
Tamás stb.

A mai templomának fa-
lában, amely az oldalkapu-
ja szemöldökkövén látha-
tó évszáma szerint 1756-ban 
épült, olyan másodlagosan be-
épített, késő gótikus faragvá-
nyokat (szamárhátíves nyílá-
sú szentségtartó fülke, kváder-
kövek) láthatunk, amelyek ar-
ról tanúskodnak, hogy a tele-
pülésen a XV. század második 
felében már templom állott. 
Ennek ismeretében a kelet-
kezését legalább egy évszázad-

dal korábbra visszakeltezhetjük. Az egyházi hagyo-
mány is 1360 előttre teszi az itteni plébánia alapí-
tását. A falu későközépkori templomának a beren-
dezéséhez tartozott az a kehely alakú, hétszögű gó-
tikus keresztelőmedence, amely az 1984-es temp-
lomégés után került elő, amikor a templom hajó-
jában a vakolatot le kellett verni. A szentségtartó 
fülke mellett találták meg, s jelenleg a diadalív bal 
felőli lábánál látható. Fedele új, 1994-ben Sándor 
Antal és fia, Attila készítették, s a hét szentség szim-
bólumai díszítik.

A falu a székely katonai és népesség össze írások-
ban 1566-ban Oláhfalu, 1567-ben Szentegyházas-
oláhfalu, 1576-ban Túlsó-Oláhfalu néven fordul 
elő. A későbbiekben a Szentegyházasoláhfalu név-
használat vált általánossá. Törzsökös székely lakó-
it nem is sértette ez az elnevezés évszázadokon át, 
egészen 1848-ig. Ekkor azonban a nemzeti öntu-
dat, a „korszellem” itt is előre tört, s az októberi 

agyagfalvi gyűlés alatt, az ak-
kor felvett jegyzőkönyv 19. 
pontja szerint, Kápolnás- és 
Szentegyházasoláhfalu kül-
döttjei kérték a székely nem-
zeti gyűlést, engedje meg, 
hogy eddigi elnevezésü-
ket Székelyvárosra változtat-
hassák. A kérésüket elfogad-
ták, sőt a nemzetgyűlés ki-
mondta, hogy Kápolnás- és 
Szentegyházasoláhfalu ezután 
„Székelyvárosnak neveztet-
nek”. Ennek a „keresztelőnek” 
azonban nem sok foganatja 
volt, s végül a települést 1876 
után Szentegyházasfalu néven 
törzskönyvezték. 

Gótikus keresztelőmedence
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A római katolikus
templom

A hajó és a szentély
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A falu népességéről és társadalmi összetételéről 
több lustra (katonaáll0ttási jegyzék), vagy adóösz-
szeírás is tájékoztat Az 1602. évi összeírásban 32 
családfő (öt lófő, négy darabont, 23 szabad szé-
kely) szerepel. Az 1614-es lustra alkalmával a falu-
ban három lófőt, hat gyalog székelyt és 32 szaba-
dost vettek számba, míg az 1627. évi összeírásban 
már 55 kiváltságos (privilégiumos) családfővel sze-
repel. Domokos Kázmérnak, az erdélyi ferences őr-
ség őrének 1657. évi jelentésében azt olvashatjuk, 
hogy Nagyoláhfaluban mintegy 100 család, azaz 
450 lélek élt akkor. Közel hetven év múlva, 1721-
ben az összeírók 109 adóköteles családfőt írtak ösz-
sze, 95 taksást, szabadost, egy zsellért és tizenhárom 
egyéb kategóriába tartozót. 1846-ban az adóköte-
les kiváltságos székelyek és özvegyeik száma elér-
te a 241 főt. 1941-ben a lakosság lélekszáma 3506 
volt. 2002-ben Szentegyháza város lakóinak száma 
7043 volt, ebből 6961 székely-magyarnak, 79 ro-
mánnak, három németnek vallotta magát. Jelenleg 
az összlakosságból mintegy 3500 személy lakik az 
északi részen elhelyezkedő Szentegyházasfaluban, 
míg a többiek a városias jelleget inkább magán vi-
selő Szentkeresztbányán élnek. A népszámlálási 
adatokból nem tűnik ki, hogy a falu szélén, a Ci-
gánydombon van egy másik falu is, amelynek ut-
cája, a Szentegyháza monográfiáját megíró Ábrám 
Zoltán szavaival élve, „szicíliai” hangulatot áraszt.

Szentegyházasfalu lakossága, mióta a világ, 
földműveléssel, állattartással és főleg erdőkiterme-
léssel foglalkozott. Határában egykor nagyszámú 
vízifűrész működött. Ezekről már Evlia Cselebi tö-
rök világutazó is megemlékezik, aki a török hadse-
reggel utazgatva 1660 és 1664 között bejárta Ma-
gyarországot és Erdély nagyobb részét. Székelyföld-
re 1661-ben jutott el, amikor a Porta Ali temesvá-
ri pasát Erdélybe küldte, hogy Kemény Jánost el-
űzze, s új fejedelmet állítson az ország élére. Tőle 
tudjuk, hogy e hadjárat során, amelynek egyik epi-

zódja a Kemény-párti csíki székelyek megbünteté-
se volt, Szentegyházasfalut is felégették a török-ta-
tár csapatok. E töréneti eseményekbe ágyazva írja 
a török világutazó, hogy „A Székely-hegyről”, va-
gyis Hargitáról lefolyó vizeken, Oláhfalu környé-
kén, „különféle szerkezetű” malmok voltak, ame-
lyeket szükséges volt megnéznie, akárcsak a „bá-
mulatot keltő fűrészmalmokat”, amelyeken külön-
féle deszkákat metszettek. A vízifűrészek hajdanán 
a Halaság pataka és a Vargyas pataka mentén so-
rakoztak. Ezek vizeit a lakosság gátak segítségével 
eltérítette eredeti irányuktól és bevezette a faluba, 
hogy ott is fűrészt, posztóványolót és lisztelő mal-
mot építhessen. Ezzel a munkával a Kis-Homoród 
vizének hozamát jelentősen megnövelték, amiért 
régebb minden malom, le egészen a kis folyócska 
Oltba szakadásáig, minden kőről tartozott az oláh-
falviaknak egy köböl búzát és egy köböl szaladot 
(zabot) adni. Orbán Balázs ittjártakor a 61 cim-
borasági (társulati) fűrészen évente több százezer 
deszkát vágtak ki. Még az 1950-es években kö-
zel ennyi vízifűrész működött (pl. Tankók, Finták, 
Mihályfiak, Szelesek fűrésze vagy a Kettős fűrész 
stb.) itt, ma azonban már csak a Lőrincz Balázs fű-
része van meg, de ez sem üzemel, ugyanis múzeumi 
tárgy lett belőle. Jelenleg a székelykeresztúri Mol-
nár István Múzeum tulajdona.

A domborzati, zord éghajlati viszonyok mi-
att itt sem alakult meg a kollektív gazdaság annak 
idején, s így a lakosság nagy része nem kénysze-
rült hirtelen életformaváltásra, mint a kollektivi-
zált falvak többségében. A nehezedő állami nyo-
más (kvóták, egyéb beadási kötelezettségek) azon-
ban arra ösztönözte a falu népességének egy részét, 
hogy az iparban vállaljon munkát. Lehetővé tette 
ezt a szentkeresztbányai vasgyár nagyarányú bőví-
tése az ötvenes, hatvanas években. Elsősorban a fi-
atalok szakítottak szüleik földművelő-gazdálkodó 
életmódjával, de 1991 után, miután a vasgyárban 
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mélyiségeket örökített meg, mint pl. Gábor Áron, 
Domokos Pál Péter, Márton Áron, II. Rákóczi Fe-
renc, Haáz Rezső, Kossuth Lajos, Wass Albert, 
Majlát Gusztáv Károly. Domborművein, emlék-
tábláin Nyirő József, Tompa László, Tamási Áron, 
Gellért püspök látható. Kőből, fémből, avagy fából 
készült alkotásai nemcsak a szükebb szülőföldön, 
hanem több száz, sőt ezer kilométerekkel odébb 
is megtalálhatók. Magyarországon Balatonlellén, 
Látrányban és Veszkényben stb. Az égerfából, teljes 
életnagyságban készült Mária-szobrot 2004-ben az 
Amerikai Egyesült Államokban, Princetonban ál-
lították fel.

Szentegyházasfalu újabb nevezetessége a 
Vitus Géza emlékház a plébánia udvarán. A szé-
pen felújított, fából épült és zsindelyel fedett, 
négyosztatú hagyományos havasalji lakoház pit-
varában kifüggesztett tájékoztatóból megtud-
tam, hogy Portik-Bakai Sándor helybeli plébá-
nos 2002 tavaszán kapta az ajánlatot, hogy a 
Szentegyházasfaluban született, de innen elszárma-
zott Vitus Géza erdőmérnök és felesége, Kelemen 
Emerencia hagyatékából a plébánia udvarára épül-
jön egy emlékház. Erre a célra az a ház lett kisze-
melve (az időközben lebontott szülői ház helyett), 
amely Vitus Géza második otthona volt, s amely-
ben egykor féltestvére, Nyisztor Áron és felesége, 
Katalin családja lakott. Annak idején, a vakációk 
alatt Vitus itt töltötte minden idejét, segítkezve a 
mezei munkákban a rokonoknak. A lakóház mes-
tergerendájának felirata szerint száz évvel ezelőtt, 
vagyis 1910-ben épült. 2004 májusában költöz-
tették a plébánia telkére. Azóta az alkalmi látoga-
tók egyre többször keresik fel. Néha a tanítók, ta-
nárok is meglátogatják a diákjaikkal. A ház szobái 
György Mihály falusi asztalosmester egyszerű bú-
toraival vannak berendezve, amelyek a két világ-
háború között, a húszas években készültek, de lát-
ható itt régi női székely ruha, kézimunka, szer-

elkezdődtek az elbocsájtások, a földművelés-állat-
tartás, mint jövedelemszerzési forma, visszanyerte 
régi becsületét. Manapság ez határozza meg az éle-
tüket, s mellette természetesen az erdőkitermelés, 
hiszen a szentegyházasfalusiak – a kápolnásiakkal 
együtt – messze földön ismert fakupecek. Nem vé-
letlen, hogy az itteniek szerint az elmúlt húsz év 
legfontosabb eseménye az volt, hogy visszaadták a 
közbirtokossági, illetve a magánerdők nagy részét.

Szentegyházasfalu római katolikus templomá-
nak piacán az 1920-as években még zsindellyel fe-
dett kerekeskút és egy réges-régi kőkereszt állott. 
Ma ezek helyén az egykori egyházi iskola épüle-
tének szomszédságában, amely az idevaló születé-
sű Mártonffi János plébános nevét viseli, a falu há-
borús hőseinek emlékműve áll. Az emlékművet, 
amelynek tervezője Bodó Levente szobrászművész 
volt, 1998 októberében állítatta Szentegyháza vá-
ros önkormányzata és a lakosság. A talapzatán elhe-
lyezett öt fekete márványtáblán összesen 138 hősi 
halott neve olvasható. Közülük kilencvenhatan az 
első, míg harmincnyolcan a második világháború-
ból nem tértek vissza otthonukba. Bodó Levente 
egy másik alkotását, amely az ezerszáz éves ittlé-
tünkre figyelmeztet, a templomkertben láthatjuk. 
Nem véletlen, hogy a szobrászművész alkotásaival 
Szentegyháza több pontján is találkozunk, ugyanis 
az egész élete ideköti őt, ehhez a várossá avanzsált 
településhez, ahol gyermekkorát, első iskolai éveit 
és az egyetemi évek után mindennapjait töltötte és 
tölti manapság is. Alkotva és tanítva. Számos nem-
zedéket okítva a szépre, mint tanár. A 61 éves mű-
vész alkotásaira (emléktáblák, érmék, dombormű-
vek, mellszobrok, emlékművek stb.) a klasszikus 
formák a jellemzők, kevés bennük a formai elvo-
natkoztatás. Többségükben olyan alkotások, ame-
lyek nemzeti önazonosságunkat erősítik vagy kul-
túránkat jelenítik meg. Szobraival olyan híres sze-
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számok és más használati tárgyak is. A ház pad-
lástere ugyancsak régi bútorokkal, az egykori ha-
gyományos havasalji gazdálkodás szerszámkészle-
tével van berendezve. Külön szobában tekinthe-
tők meg az egykori erdőmérnök (akit a történelem 
vihara messze sodort szülőföldjétől) személyes tár-
gyai, többek közt kitüntetései, arany oklevele, bú-
torai, fényképei (egyiken, amely 1979-ben készült 
Bécsben, Sütő András íróval látható együtt) stb. 
Életútját röviden így foglalhatjuk össze: 1920. júli-
us 12-én született Szentegyházasfaluban. Elemi is-
koláit is itt végezte. 13 éves korában jelentkezett 
a székelyudvarhelyi Római Katolikus Főgimnázi-
umba, ahol 1941-ig tanult. Gyerekkori álma volt, 
hogy történelem tanár legyen, de keresztapja arra 
intette, hogy olyan pályát válaszon, amelyik min-
den időben kenyeret ad. Tanácsára végül is az er-
dőmérnöki főiskola mellett döntött. Sopronban, a 
rangos Erdészmérnöki Egyetemen 1949-ben fejez-
te be tanulmányait s mivel időközben Erdély újra 
„román föld” lett, úgy döntött, hogy nem jön visz-
sza Erdélybe. Előbb Kapuváron, majd Sopronban 
dolgozott az erdőgazdaságnál. 1964 őszén az auszt-
riai Burgelandba költözött, s rá egy évre László Ist-
ván kismartoni püspök alkalmazta, mint mezőgaz-
dasági és erdőgazdálkodási igazgatót. 1500–1800 
hektár erdője volt a püspökségnek s azzal kellett 
gazdálkodni. Vitus feltérképezte az egyházmegye 
birtokait, szakszerű üzemterveket készített és szá-
mos új erdőt telepített. A buzgó és kiváló szakérte-
lemmel rendelkező erdőmérnököt 1995-ben II. Já-
nos Pál pápa felvette a Sz. Szilveszter lovagrend tag-
jai közé. A késő öregkorig dolgozva, 1997-ben vo-
nult nyugdíjba. 2001. március 11-én halt meg (fe-
lesége halála után másfél hónapra) és a kismatroni 
(Eisenstadt – Ausztria) temetőben helyezték örök 
nyugalomra. Vitus Géza életútja beszédes példája 
annak, mint ahogy az emlékház avató ünnepségén 
el is hangzott, hogy a székely ember bárhol a vilá-

gon megállja a helyét és nem hoz szégyent a népé-
re, s ha teheti, nehézségek, nagy küzdelmek árán is 
elismerést és megbecsülést vív ki magának. 

A plébánia udvaráról távozóban a régi iskola-
épület falán egy emléktáblára lettem figyelmes, 
amelyen II. Rákóczi Ferencet ábrázoló dombor-
mű látható. Az emléktábla 2004-ben került az is-
kola falára. Felirata: SZÉKELY TESTVÉREINK-
NEK EMLÉKEZTETŐÜL A SZABADSÁG-
HARCRA. ÁLITOTTA KRISZTIÁN SÁNDOR 
ÉS MIHÁLY GÁBOR SZOBRÁSZOK. AVATTA 
HARACH PÉTER AZ ORSZÁGGYŰLÉS AL-
ELNÖKE. 

Pár lépés innen már csak a Gábor Áron Mű-
velődési Ház és annak az emeletén található Mú-
zeum Szálló (1991-ben készült el). György László 
kultúrigazgató kalauzolt végig az épületen, amely 
nemcsak a kisváros könyvtárának és a Tanulók 
Házának ad helyet, hanem a messze földön elhí-
resült Gyermekfilharmónia székhelye is. Az utób-
bi 1982-ben alakult az 1.sz Általános Iskola (ma 
a Mártonffi János I–VIII. Osztályos Iskola) tehet-
séges diákjaiból, Haáz Sándor zenetanár kezde-
ményezésének köszönhetően. A 140 diákból álló 
együttes 1983-ban vette fel a Gyermekfilharmónia 
nevet, s 1985-ben elkészült a ma már sokak által 
ismert logója is, Bartha Sándor és Miklóssy Dé-
nes képzőművészek elképzelései alapján. A száz-
tagú kórusból és a negyventagú zenekarból álló 
Gyermekfilharmónia évente 20-30 alkalommal lé-
pik a nagyközönség elé. Rendszeresen szerepelnek 
Erdély kis- és nagyvárosaiban, 1990 óta pedig min-
den nyáron külföldi hangversenykörútra utaznak. 
Repertoárjuk rövid klasszikus művekből, egyedi 
hangszerelésű népdalfeldolgozásokból, történelmi 
dalokból és más népek dalaiból áll. Minden év de-
cemberében megrendezésre kerülő gyertyafényes 
karácsonyi hangversenyeik talán a legnépszerűb-
bek. Eddig három CD-felvételünk jelent meg Ke-
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resztes Pál és Elekes István segítségével. Fenntartó-
juk, a Gyermekfilharmónia Alapítvány 1991-ben 
alakult meg azzal a fő célal, hogy a székely kultúra 
hagyományait ápolja, népszerűsítése határainkon 
innen és túl. Az Alapítvány elnöke, Haáz Sándor 
tanár úr, a szentegyházi fúvoszenekar karnagya, a 
gyermekfilharmónia vezetője már több mint har-
minc éve, hogy naponta megteszi – régebb kerék-
párral, autóbusszal, alkalmival, ma már saját autó-
val – a Székelyudvarhely (szülővárosa és lakhelye) 
és Szentegyháza közötti 26 kilométeres útszakaszt. 
Neki köszönhető, hogy a kuruc és a negyvennyol-
cas indulók mellett ma már otthonosan hangzanak 
Szentegyházán olyan zeneszerzők művei is, mint 
Vivaldi, Mozart, Beethoven, Schubert, Strauss, 
Csajkovszkij, Ravel, Liszt, Bartók és Kodály. A ta-
nár úr a Homoród menti népdalvetélkedők soro-
zatának szakmai irányítója, a Törpe Daloskönyvek 
szerkesztője is, amelyek 1997-től jelennek meg. 
Kiemelkedő tevékenységét és munkáját számos al-
kalommal elismerték és díjazták (1997-ben Pro 
Cultura Hungarica-díj, Széchenyi Társaság díja, 
Szent Anna-díj, 2000-ben Pro Urbe-díj. 2001-ben 
Julianus-díj, 2003-ban Magyar Örökség-díj, 2004-
ben Udvarhelyszék Kultúrájáért díj). 2005-ben a 
Magyar Művészeti Akadémia hívta meg és fogad-
ta rendes tagjai közé. Nem véletlen az, hogy a ta-
nár úr a székely, az erdélyi kultúra elkötelezett vé-
delmezőjévé vált. Családi örökséget visz tovább. 
Nagyapja, Haáz Rezső székelyudvarhelyi rajzta-
nár, közel négyezer tárgyból álló néprajzi gyűjte-
ményével megvetette egy önálló múzeum alapja-
it Székelyudvarhelyen. Édesapja, id. Haáz Sándor 
néprajzkutató az 1955-ben alakult Székely Népi 
Együttes vezetője volt. 

Néprajzi gyűjtemény látható a Múzeum Szál-
ló folyosóin is. Régi és újabb tárgyak egyaránt. A 
földszinten fából készült bicikli, régi karospad és 
egy 1880-ban készült tálas, odébb a sarokban, egy 

„fakó” (ráf nélküli) kerék. Ilyeneken zötyögtették 
annak idején a Hargita oldalából a deszkát az oláh-
falviak, el egészen Gyulafehérvárig. Az emeleten 
többnyire az 1998-tól évi rendszerességgel meg-
szervezésre kerülő bútorfestő tábor résztvevőinek 
a munkáiból látható egy kiállítás, de itt van elhe-
lyezve az egykori szentkeresztbányai vashámor ma-
kettje is.

A kalauzom, György László kultúrigazgató több 
mint 15 éve, hogy a Gábor Áron nevét viselő mű-
velődési házat igazgatja. A kulturális életbe azon-
ban már jóval korábban bekapcsolódott. Diák ko-
rában aktív néptáncosként és az iskolai színjátszó 
csoport oszlopos tagjaként tevékenykedett. Büsz-
kén emlegeti egykori oktatóit, Szabó Lászlót, Ka-
csó Bandi bácsit és Antal Miklóst Csikszeredából. 
1995-ben került az intézmény élére. Az ő nevéhez 
is fűződik Szentegyháza leghíresebb karácsonyi és 
farsangi szokásainak, az angyal- és az ördögbetlehe-
mezésnek a felújítása és a betlehemes hagyomány-
őrző csoport újraalakítása, 1999-ben, illetve 2000-
ben. Azóta a hagyományőrző csoport már több al-
kalommal járt betlehemes találkozón Budapesten. 
Nagy próbatétel minden évben a Nárcisz Fesztivál 
megszervezése is, amelyet szocialista népünnepély-
ként indított 1976-ban a megye és a város akkori 
vezetősége, de túlélte a rendszerváltást, sőt a vidék 
egyik legrangosabb rendezvényévé nőtte ki magát.

Szentegyháza és a vidék másik rangos esemé-
nye a minden ősszel, pontosabban októberben sor-
ra kerülő Őszi Hadjárat. Ennek a rendezvénysoro-
zatnak a keretében a Szentegyházi Hagyományőr-
ző Huszáregyesület megidézi a történelmet, ugyan-
is nemcsak a táncház, a nótázás vagy a főzőverseny, 
hanem a toborzás is elengedhetetlen kelléke a had-
járatnak, amelynek útvonalain emlékhelyeket ko-
szorúznak, vagy újakat hoznak létre.

A Huszáregyesület 1996. november 24-én ala-
kult a Millecentenárium alkalmából, azzal a ket-
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tős céllal, hogy „a fiatalokban magyarságtuda-
tot ébresszen, és honszeretetre nevelje őket”. Az-
óta számos világi és egyházi ünnepelynek és ren-
dezvénynek (március 15, pünkösd, augusztus 20 
stb.) voltak a résztvevői és a szereplői. Ezeken az 
ünnepeken korabeli történelmi események egy-
egy mozzanatát elevenítik fel korhű öltözetben, és 
közös koncertet adnak a Gyermekfilharmóniával 
együtt. Legnagyobb rendezvényük az Őszi Had-
járat, amelyen vendégként más hagyományőrző 
huszáregyesületek is részt vesznek, Erdély és Ma-
gyarország különböző településeiről. A hadjáratot 
2006-ban szervezték meg legelőször a Szentegy-
háza–Lövéte–Homoródalmás–Szentmárton–Ilo-
na völgye–Kápolnásfalu–Szentegyháza útvonalon. 
Azóta még három alkalommal került sor erre a ren-
dezvényre (a legutóbbi toborzó felvonuláson közel 

ötszázan vettek részt), a két Homoród mente la-
kosságának nagy örömére, akik, ha csak pár órá-
ra is, de megtapasztalhatták az 1848-49-es esemé-
nyek egyik olyan lélekemelő pillanatát, mint a ver-
buválás. A Huszáregyesület, jobban mondva Mi-
hály József, a huszárok kapitánya szervezi, a műve-
lődési házzal együtt a minden év végén (december 
29) sorra kerülő ún. nagykorúsítási bált is, ame-
lyen ünnepélyes keretek között történik minden 
18. életévét betöltött szentegyházi fiatal nagyko-
rúvá nyilvánítása. Az egyesület tagjai részt vesznek 
Magyarországon minden év áprilisában Közép-Eu-
rópa legnagyobb katonai rendezvénysorozatán is, 
amikor a hagyományőrző huszáregyletek az 1849-
es dicsőséges Tavaszi Hadjárat útvonalait járják be.

Az Őrkő
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Szentegyházának Nagy-Oláhfalunál jóval fia-
talabb városrésze Szentkeresztbánya. Múltja 

csak a XIX. század elejéig vezethető vissza. Te-
rülete ekkor még Lövétéhez tartozott. Ebben az 
időben a Hargita fennsíkján a fenyvesek még 
nagyobb összefüggő erdőséget alkottak, az egy-
kor híres Lobogó borvízforrás szomszédságá-
ban csak egy-két, a Vargyas mesterségesen er-
refelé csaptatott ágára épült vízifűrész műkö-
dött. Később a Kerekfenyő határrészen egy kis 
gyártelep (egy olvasztókemence és egy vashá-
mor) is felépült. Pontosan ott, hol a Vargyas ár-
kában szaladó víz a Kápolnásfalu felől, a Cson-
kából érkező Rákos-patak vizével összefut. 
Építettői a Gyertyánffy kereskedőcsalád tagjai, 
Gyertyánffy Dávid és fia, Jónás, a Selmecbá-
nyán bányászati és kohászati ismeretekre szert 
tevő mérnök, valamint testvére, Márton vol-
tak. Ők már az 1836-37-es évektől kezdődő-
en működtettek lennebb, a Kis-Homoród völ-
gyében, a Rókaváros határrészen (a mai Bánya-
telep) egy kis gyártelepet. Lényegében ezt köl-
töztették 1845-ben északabbra, a Csíkszere-
dát és Székelyudvarhelyet összekötő országúttól 
félorányira, hogy a megtermelt vasárut köny-
nyebben értékesíthessék. Az árut ugyanis addig 
csak alig járható utakon, a Vargyas láza határ-
részen keresztül tudták nagy fáradsággal a for-
galmasabb és járhatóbb útvonalak közelébe jut-
tatni. Az Ugron István egykori kaszálóján fek-
vő kis gyártelep azonban nem volt hosszas éle-
tű, ugyanis 1849-ben az itt folytatott hadiipari 
tevékenységet megbosszulandó Clam-Gallas tá-
bornok átvonuló hadai feldúlták és felégették. 
Ennek a szomorú sorsra jutó kohó- és hámorte-
lepnek a hadiipari tevékenysége 1849 tavaszán 
kezdődött, miután azon év januárjában Bem 

SzentkereSztBánya
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tábornok sikeres erdélyi hadjárata újabb lendüle-
tet adott a forradalomnak. A Gyertyánffy család 
először úgy vette ki részét a hadianyaggyártásból, 
hogy Udvarhelyszék tisztjeinek utasítására rend-
szeresen küldte Lövétéről a vasat a kézdivásárhelyi 
ágyúöntő műhelynek „azon reménységgel, hogy 
midőn elég ágyújuk lesz, Udvarhelyszék fedezésére 
is juttatnak belőle”. Február második felében már 
a szék tisztjei azt tervezték, hogy itt helyben is be-
indíthatják az ágyúk öntését Gábor Áron irányítása 
alatt. Ennek érdekében előbb Horváth János, szé-
ki kormánybiztos fordult a kézdivásárhelyi térpa-
rancsnoksághoz, majd Csány László, Erdély teljha-
talmú kormánybiztosa kérte levélben, hogy Gábor 
Áron tüzérhadnagyot küldjék Udvarhelyszékre, 
hogy a „Lövétén, Kérolyban fekvő vasgyárakban 
öntessen mentől több ágyút és ezekhez golyókat, 
egyszersmind mentől több ifjú embereket az ön-
tendő ágyúk mellé tüzéreknek oktasson be.” Gá-
bor Áron azonban nélkülözhetetlen volt Három-
széken, ezért nem tudott az udvarhelyszéki kis 
gyártelepre elutazni. Ennek ellenére itt, miután Fe-
kete István mérnök elkészítette a külöböző mére-
tű golyók modelljét, a kartács- és golyóöntés ha-

marosan megindult, jelentős méretűvé fejlődve. A 
szentkeresztbányai ágyúgolyóöntő műhelyben a 
hadianyag gyártása a székely táborok, elsősorban 
Gál Sándor ezredes parancsnoksága alatt lévő had-
erő részére folyt. A hadianyag fuvarozásához szük-
séges szekereket Szentegyházasfalu és Lövéte népe 
állította ki. Ebből az időszakból néhány, a munká-
sokra vonatkozó adattal is rendelkezünk. Forrása-
ink megőrizték az idegenből szerződött munkások 
(Überlauer József, Léhr János, Skoták József öntő-
mester), valamint a lövétei Nagy János bányász és 
György János vashámorműves nevét. 

A szabadságharc utolsó napjaiban feldúlt kohó- 
és hámortelep gazdáit, Gyertyánffy Dávidot a két 
fiával együtt, „golyó öntésért” Székelyudvarhelyen 
fogságra vetették. Rabtársai voltak Udvarhelyszék 
legelső politikai foglyának, Jánosfalvi Sándor Ist-
vánnak, aki a Tudományos Naplójában róluk is 
megemlékezik. A gyártelep a császárpárti Deme-
ter Miklós brassói pénzváltó és résztulajdonos ke-
zébe ment át, aki nagy buzgósággal látott hoz-
zá a kohó- és hámortelep felvirágoztatásához. Egy 
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új gyártelep kiépítéséhez is hozzáfogott a Lobogó 
nevű fürdőhely szomszédságában, vagyis a mai vas-
üzem területén. Nagyolvasztót, öntödét, asztalos- 
és lakatosműhelyet és a munkások számára lakó-
házakat építtetett. Új bányákat nyittatott az új vas-
érclelőhelyek feltárása érdekében. Egy korabeli je-
lentés szerint 1853–1856 között a vasipari vállal-
kozásának 40 vasércbányásza, 16 szénégetője, 10 
mesterembere, és mintegy 80 fős napszámosa volt. 
A vasérc és faszén szállításánál pedig 30 fogat dol-
gozott. 1854-re az építkezések nagyrészt befejeződ-
tek, ám Demeter Miklós váratlan halála megtor-
panást és zavarokat idézett elő az időközben társu-
lati vállalattá alakított vasgyár és a Nikolaushütte-
nek elnevezett telepen, melyet a rendezett, 24 
házból álló munkásnegyedéről Újvárosnak is ne-
veztek. Ha már a városrész nevénél tartunk, meg 
kell említenünk azt, hogy a Szentkereszt (Heilige 
Kreuz) egy művelés alatt lévő bányateleknek volt 
a védneve, amely később helységnévvé alakulva a 
folyamatosan épülő, csinosodó kis vasipari telep 
általánosan elfogadott nevévé vált, annak ellené-
re, hogy azt az 1850-es évek végén újabb német 
névvel (Karlshütte) illették, amikor az új tulajdo-
nosa a Brassói Bánya- és Kohómű Rt. lett. A vas-
gyár új vezérigazgatója, Mannlicher Gusztáv a ter-
melt áruk minőségének javítása érdekében messzi 
vidékekről, az Osztrák–Magyar Monarchia külön-
böző tartományaiból (Morvaország, Csehország, 
Bukovina), valamint a magyarországi Szepes me-
gye bányásztelepüléseiről szerződtetett szász szak-
munkásokat Szentkeresztbányára. Új, idegen nevű 
(Knobloch, Schnitzer, Svella, Negrich stb.) szak-
munkás, ún. cipszer (nevük a Szepesség német Zips 
nevéből származik) családok érkeztek a kis vasipari 
telepre, hol Mannlicherék két gőzkalapácsot is mű-
ködésbe hoztak időközben, arra törekedve, hogy a 
szerszámgyártást fellendítsék. A vízi energiával mű-
ködtetett hámoroknak (maga a szó a kalapács je-

lentésű német Hammer szóból ered) azonban to-
vábbra is fő szerep jutott a nyersvasnak kovácsvassá 
történő átalakításában. Ezekből egy egész sor mű-
ködött abban az időben a Kis-Homoród völgyé-
ben. Nem csoda, ha Jánosfalvi Sándor István írá-
sában a völgyet „lövétei Hámor-völgy” megneve-
zéssel illeti. A hámorok közül egyik átvészelt min-
den gazdasági válságot, minden háborút másfél év-
század alatt. Mindig került gondos tulajdonos, aki 
vigyázzon rá. Ennek köszönhetően szinte napjain-
kig működött, azaz a 1990- es évek elejéig. Jó álla-
potban érte a privatizáció s még a hámor belső falá-
ra erősített dróthálókon kiállított kovácsoltvas tár-
gyak (ekekés, lapát, ásó, fejsze, kapa stb.) megvol-
tak s a régi, kovácsoltvas szegekkel díszített ajtajá-
nak egy darabját is meg lehetett szemlélni egyik sa-
rokban. A manapság idelátogatót azonban szomo-
rú kép fogadja. A hámor működéséhez elengedhe-
tetlen vízgyűjtő feltelt, két zsilipjéről (suber) ellop-
ták a faanyagot. A Kis-Homoród vizét a kerekek-
re vezető „laj” deszkázata elkorhadt, meggombáso-
dott, a tetőszerkezet beszakadt stb. Hiábavalónak 
bizonyult a helyi civil szervezetek és magánszemé-
lyek, valamint a műemlékvédelmes szakemberek 
többszöri próbálkozása, tenniakarása is a hámor 
érdekében, ugyanis tulajdonosa, az évek hosszú so-
rán a csőd szélén imbolygó Vasüzem nem tudta fel-
vállalni a jó gazda szerepét s a vashámort teljesen 
veszendőbe hagyta.

Kevesen tudják manapság, hogy e hámor szom-
szédságában egykor virágzó fürdőélet zajlott. Az itt 
lévő Dobogófürdő (a későbbi Székelyfüred) már a 
XIX. század második felében jó hírnévnek örven-
dett. Első tulajdonosa a kalandos életű politikus, 
id. Ugron Gábor (1847–1911) volt, akit a magyar 
Országgyűlésben egyszerűen csak „Rabonbánnak” 
neveztek. 22 évesen már önkéntes volt a József fő-
herceg nevét viselő gyalogezredben. 1871-ben a 
porosz-francia háború idején, Párizsban a köztár-
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saságpártiaknak ajánlotta fel szolgálatait. Harcolt 
Giusseppe Garibaldi légiójában is. 1872-ben tért 
vissza Magyarországra, ahol nemsokára országgyű-
lési képviselővé választották. 1896-ban, a millen-
niumi menetben, száz harisnyás székely kísérte. 
Takarékpénztárat is alapított a számukra, hogy ne 
a román Albina bankhálózat gazdagodjék utánuk, 
de ez csődbe ment, mivel azt az állam nem támo-
gatta. Ennek következtében sikertelenek voltak a 
vállalkozásai is (fonoda alapítása, tégla- és cserép-
gyártás, útépítés, talpfakészítés stb.), amelyeken, 
mivel a hiteleit nem tudta törleszteni, vagyoná-
nak nagy része el is úszott. Dobogófürdő a seges-
vári szászok, pontosabban a szász lutheránus egy-
ház tulajdonában került, akik csinos villákat épít-
tettek itt. A nyaralóépületeket 1949-ben államo-
sították, létrehozva bennük az ún. Vegyes Mun-

káskórházat a vasüzem dolgozói, illetve a bányá-
szok számára. Ezt 1952-ben Vlahicai Egyesített 
Kórház néven újjászervezték, s belgyógyászati, se-
bészeti, szülészet-nőgyógyászati osztályokkal bőví-
tették ki. Később gyermekosztály is létesült egy új 
épületben, amelyet 1956-ban állami pénzből épí-
tettek. A városszéli kórházban, a hetvenes évek-
ben, már fogászat, röntgen, laboratórium állt a he-
lyi, illetve a környező településekről érkező bete-
gek rendelkezésére. A orvosi ellátását hét orvos biz-
tosította. Igazgatója dr. Mezei András volt. Őt kö-
vette dr. Kovács Sándor belgyógyász szakorvos, aki 
1963-ban került Székelyudvarhelyről Szentegyház-
ára és 1975–1996 között töltötte be ezt a tisztsé-
get. Nyugdíjba vonulása után az új igazgató a helyi 
születésű dr. Simó András röntgenorvos lett. Évek 
hosszú során át sok kitűnő szakorvos megfordult 
itt, de legtöbbjük a jobb szakmai megélhetés remé-
nyében Csíkszeredában, Székelyudvarhelyre vagy 
az ország nagyobb városaiba költözött. Ez a folya-
mat akkor kezdődött el igazán, amikor Csíkszere-
dában a hetvenes évek második felében átadták az 
új kórházépületet, minek következtében megszűnt 
itt a sebészeti osztály. Aztán a nyolcvanas években 
a szülészet is megszűnt, így manapság a havasalji, 
illetve a két Homoród mente településeinek újszü-
löttei Székelyudvarhelyen vagy Csíkszeredában lát-
ják meg a napvilágot. 

Az intézmény ma Egészségügyi Központ és 
a megyei sürgősségi kórház igazgatása alá van 
rendelve. Belgyógyászati és gyerekgyógyászati, 
fizioterápiás kezeléseknek ad otthont 35 ággyal és 
37 fős személyzettel. Fentmaradásáért már több al-
kalommal összefogtak a környező települések la-
kói a szentegyházi önkormányzattal, illetve a helyi 
vállalkozókkal, magánszemélyekkel együtt. Példá-
ul 2006-ban a Hollandiában férjhez ment, német 
nyelvet oktató Tamás Enikő tanárnő a diákjaival 
3700 eurót gyűjtött össze a gyermekosztály részére.

A romai katolikus templom
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A hámortól északkeletre lévő falusias város-
részt a környékbeliek még ma is csak egyszerűen 
Déllőnek nevezik. Régebb e terület a lövétei közbir-
tokosság tulajdonát képezte, s mint a Vargyas láza 
legelőtest egy darabkája, a marhacsorda deleltetésé-
nek helyszínéül szolgált. Bérbe vétele és beépítése a 
XIX-XX. század fordulóján vette kezdetét, elsősor-
ban azon lövétei lakosok által, akiknek a közvetlen 
közelben fekvő vasgyár adott munkát. A falusias 
arculatú városrész felső részén, a Múzeum utca és a 
Láz utca találkozásánál áll a szentkeresztbányai plé-
bánia kis temploma, mellette a régi temetőkerttel. 
Szentkeresztbánya régebb Szentegyházasfalu leány-
egyháza volt. Első egyháztanácsát 1922-ben válasz-
tották meg, s 1927-től kezdve rendszeres szentmi-
sék is tartattak, a helyi iskolaépületben. A hívek és 
az egyháztanács legfőbb törekvése azonban az volt, 
hogy a gyártelepre minél hamarabb kápolnát épít-
hessenek. E gondolat tevékeny megvalósításában 
Györgypál János fáradozott a legtöbbet, aki töb-
bek segítségével kiharcolta azt, hogy az itteni köz-
temető mellett elterülő kerthelyiséget a lövétei 
közbirtokosság visszavonhatatlanul átengedje a 
„szentkeresztbányai róm. kat. filiális egyház részé-
re”. Vorbuchner Adolf erdélyi püspök a nemes ak-
ciót 30.000 lej adománnyal támogatta meg, s így 
a hívek hozzáláthattak a templomocska felépítésé-
hez. A templomhely megszentelésére 1935-ben, 
Jézus Szent Szíve ünnepén került sor, s rá egy évre, 
1936 őszén már tető alá is volt hozva az épület. 
A leányegyház 1941-ben saját lelkészt is kapott, 
Török Ferenc címzetes esperes, kényszernyugdíjas 
plébános személyében. A fiatal plébániát a kom-
munizmus éveiben megint Szentegyházasfalu lel-
késze irányította. 1990. január 1-jén azonban újra 
önállósult. Jelenlegi plébánossa T. Balázs-Hegedűs 
József, aki közel 3000 hívő lelki gondozását végzi. 
A templomkertbe egy szépen faragott, 1992-ben 
állított gyalogkapun át jutunk, amelyneket felira-

ta: JÖJJETEK ATYÁM ÁLDOTTAI (Mt. 25 r. 
34 v.). Itt látható a millenniumi emlékmű, amely 
Bodó Levente szobrászművész alkotása. Megva-
lósításában jelentős szerepet vállalt a Gábor Áron 
Líceumi Alapítvány, 1999-2000-ben sikeres pá-
lyázati támogatást nyerve a budapesti székhelyű 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától. Az 
első és a második világháborúban hősi halált halt 
szentkeresztbányaiak emlékére állított öntött vas-
kereszt is itt található. A kőből faragott talapzatán 
lévő fehér márványtáblára 17 nevet véstek. Mellet-
te közvetlen a Lántzky család síremlékei láthatók, 
jelesül a Lántzky Sándor (1839–1905) vasgyár- 
és bányatulajdonosé, aki részesse volt a „székely 
puccsnak” nevezett 1877. évi mozgalomnak. Erről 
az eseményről Szádeczky Lajos történész könyvet is 
írt (A székely puccs 1877-ben. Székely légió szerve-
zése az orosz–török háborúban), amely 1920-ban 
jelent meg Budapesten. Ebből megtudjuk, hogy az 
orosz–török háború kitörése, mivel Románia hat-
hatós támogatást nyújtott az oroszoknak, a magyar 
közvéleményben „lángra gyújtotta a magyar-tö-
rök testvériség érzését”. A hivatalos politika azon-
ban távol tartotta magát az eseményektől, semle-
gességről beszélve. Székelyföldön viszont titkon 
szervezkedni kezdtek. A már említett Ugron Gá-
bor, valamint Orbán Balázs és Bartha Miklós ve-
zetésével, s angol anyagi támogatással, hozzáláttak 
egy szabadcsapat szervezéséhez, amelynek feladata 
az lett volna, hogy a stratégiai fontosságú Ojtozi-
szoroson benyomulva Moldvában elvágja az orosz 
hadsereg utánpótlási vonalait. A székely légió fel-
állításának terve azonban árulás folytán elbukott, 
s a szervezkedésben részt vevő szentkeresztbányai 
vasgyár 38 éves tulajdonosát, Lántzky Sándort is 
letartóztatták, ugyanis nevére érkeztek azok a töl-
tényeket, szuronyos puskát, revolvereket, lovassá-
gi kardokat, kardbojtokat, tölténytáskákat tartal-
mazó ládák, vagyis fegyverszállítmányok üveghu-
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Szentkeresztbánya madártávlatból

Gábor Áron mellszobra
a líceum udvarán

A régi vasüzem
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tai minta és „Nickel” cím alatt, amelyeket az oláh-
falvi fuvarosok szállítottak a kőhalmi állomásról 
Csíkszeredába, s amely a Bereckben gyülekező lé-
gió tagjai között került volna szétosztásra. Végül 
is több hónapos előzetes letartóztatás és vizsgála-
ti fogság után a vádlottakat szabadlábra helyezték, 
s az igazságügyminiszter elrendelte az egész bűnper 
törlését s így ez a Monarchia számára kínos eset le-
zárulhatott. A mozgalom ugyan nem érte el a cél-
ját, de Szádeczky szerint az mégsem volt hiábava-
ló, mert „Kitűnik abból a székelyek harcias szelle-
me, élelmessége és mindenek felett lángoló haza-
szeretete.”

Szentegyháza városa a két Homoród men-
te tanulóifjúságának már több mint ötven éve 
biztosítja a továbbtanulás lehetőségét középfo-
kú oktatási szinten. Az elméleti líceum még az 
1957-58-as tanévben létesült itt, pontosabban 
Szentegyházasoláhfaluban, a megszüntetett Bányá-
szati és Kohászati Szakiskola által addig használt is-
kolaépületben, egy 42 fős osztállyal. Az intézmény 
létrehozója, alapító igazgatója a ma nyugdíjasként 
Máréfalván élő Kovács Mihály tanár volt, akit Ud-
varhely rajon néptanácsának tanügyi és művelődé-
si osztálya, személyesen Bálint Pál tanfelügyelő ne-
vezett ki erre a tisztségre. Visszaemlékezése szerint 
abból a célból szervezték meg a vidék részére ezt az 
Elméleti Vegyes Líceumot, hogy a tanulóknak le-
gyen lehetőségük a lakhelyükhöz közelebb közép-
fokú oktatásba részesülni, s ne kelljen ezért a több 
költséggel járó székelyudvarhelyi és a csíkszeredai 
középiskolákban iratkozni (akkor még ingázási le-
hetőség nem volt, s a bentlakási költségek nagyok 
voltak, a szülők jövedelméhez viszonyítva). Két év 
múlva, az 1959-60-as tanévben a líceum leköltö-
zött a szentkeresztbányai városrészen újonnan fel-
épített általános iskola épületébe. Az épület azon-
ban hamarosan szűknek bizonyult s további épít-
kezésekre volt szükség. Így épült fel 1963-ban egy 

új, 10 osztálytermes iskolaépület, ahol az elméle-
ti oktatás helyett hamarosan beindították a szak-
líceumi oktatást (1972-től). Azóta sok víz lefolyt 
a Kis-Homoródon s az ipari iskolaközpont háza 
táján jelentős méretű beruházásokat kiviteleztek 
(1976-ban bentlakás, 1979-ben iskolai étkezde, la-
boratórium és iskolaműhely épült, 1980-ban elké-
szült a tornaterem is). Az elmúlt évtizedek alatt pe-
dig több száz végzős diák hagyta el a líceum nappa-
li és esti tagozatát, akik nagy többségükben becsü-
lettel helyt álltak és állnak manapság is az élet min-
den területén, mind szakmailag, mind emberileg, 
s megbecsült szakember-munkások (öntők, kohá-
szok, villanyszerelők, esztergályosok, kovácsok), 
vagy pedig mérnökök, orvosok stb. lettek.

A középiskola 1990. június 1-jétől viseli az 
1848-1849-es szabadságharc székely hősének Gá-
bor Áronnak a nevét. Nem is lehetett volna jobb 
nevet adni ennek az iskolaközpontnak, ahová 
többnyire az egykori ágyúgolyóöntő, fegyverkovács 
vasmunkások, a forradalom és a szabadságharc szá-
mára vasat fejtő bányászok utódai járnak. A név-
adó ünnepség alkalmával fogalmazódott meg az is-
kola nevelőtestületének a körében az, hogy meg-
szervezzék a Gábor Áron hetet, amelynek keretén 
belül honismereti vetélkedőt szervezenek a líce-
um minden osztálya számára. Így a díákság min-
den évben összemérheti tudását magyarságtörté-
netből, helytörténetből és néprajzból, ugyanakkor 
erősödik bennük az az erkölcsi értékrend, amelyet 
Gábor Áron ezermester személyiségének szellemi-
sége még ma is sugároz magából. Ezek a honisme-
reti vetélkedők, Nagy Eszter aligazgatónő szerint, 
aki az utóbbi évtizedekben két iskolai emlékkönyv 
anyagának az össszegyűjtésében is jelentős szere-
pet vállalt, arra ösztönzik a diákokat, hogy az isko-
lai tananyagon túl megismerjék szükebb szülőföld-
jük múltját, történelmét, néprajzi értékeit és „ezál-
tal önmagukat”. 
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Az iskolaközpontban, ahol figyelembe véve a 
munkaerőpiac kihívásait, manapság elsősorban a 
faipar, a könnyűipar, autószerelés, építkezés és a 
vendéglátóipar számára képeznek munkaerőt, a 
vargyasi születési Máthé István igazgató fogadott, 
aki több mint harminc éve, hogy az oklándi isko-
lától fizika szakos tanárként került Szentegyház-
ára. Az intézményt 1990-től igazgatja. Elmondá-
sa szerint az iskola tanszemélyzete jelenleg 33, a di-
ákok létszáma pedig 460 fő. Mintegy 200 diák a 
környező településekről (Lövéte, Kápolnásfalu és 
Homoródalmás) ingázik nap mint nap. Az igazga-
tó úr beszámolt arról az iskolák történetében szo-
katlan eseményről is, hogy a 40 éves szentegyhá-
zi líceumi oktatás alkalmával, még 1998-ban egy 
múzeumot is felavattak.

Az iskolának ma már három múzeuma is van. 
Az első néprajzi gyűjtemény létesítésének az ötle-
te már ezelőtt harminc évvel megfogalmazódott. 
Sófalvi Sándor nevelő 1980 januárjában kezd-
te el a gyűjtőmunkát a bentlakó diákok bevoná-
sával, akik Székelyföld különböző kistájairól (a két 
Homoród mente, Sóvidék, Erdővidék, Gyergyó és 
Alcsík) érkeztek ide. Öt év alatt több mint 650 da-
rab tárgy gyűlt össze, a céltudatos, komoly gyűj-
tőmunka eredményeként. A gyűjtemény tárgyai-
ról Sófalvi Sándor egy Naplót is vezetett, amely-
ben feljegyezték többek közt a tárgy nevét, szárma-
zási helyét, készítésének idejét, a gyűjtő nevét stb. 
A munkát Sófalvi utódja, Godra János nevelő is to-
vább folytatta, hetven darab újabb tárggyal bővítve 
a gyűjteményt, amely a honismereti vetélkedőken 
résztvevő diákok gyűjtőmunkájának köszönhetően 
a közelmúltban több mint száz tárggyal bővült. Az 
összegyűjtött tárgyakból ma egy erre a célra épí-
tett épületben tartalmas kiállítás látható. Az itt lát-
ható tárgyak, Sófalvi Sándor szavaival élve, egyér-
telműen bizonyítják, hogy kreatív, sokoldalú, talá-
lékony nép szülöttei vagyunk. A kis múzeumház 

udvarán áll Gábor Áron kőbe faragott mellszob-
ra. A művész a elkészitette a szabadságharc legen-
dás ágyóöntőjének bronz mellszobrát is, amelyet 
2005-ben avattak fel. Ugyanekkor a múzeum is to-
vább bővült. Adományokból, pályázati pénzekből 
és saját gyűjtésből sikerült megnyitani egy új rész-
leget, amely a két Homoród mentén egykor virág-
zó kismesterségeknek (kovács, kerekesség, fakiter-
melés stb.) a tárgyi emlékeit őrzi. A gyűjtemény-
ben egy vízifűrész, egy posztóványoló és a ma ro-
mokban heverő vashámor makettje is megtalálha-
tó. A harmadik múzeum iskolamúzeum és egye-
dülálló a környéken. Ez az I–IV. osztályos egyko-
ri bányatelepi iskola osztálytermében és folyosóján 
van berendezve. Látható itt palatábla, régi iskolai 
bútorzat, nagyméretű fagolyós „számológép”, Le-
nin-szobor, a „Lövéte Vaskőbánya-i 4 éves elemi is-
kola” tanulóinak a beírási naplója az 1958–1960-
as tanévről. A folyosót iskolai egyenruhák és pionír 
díszzászlók díszítik az 1980-as évekből. Egy kisebb 
terem a korabeli óvoda hangulatát árasztja.

A egykori bentlakás udvarán álló néprajzi mú-
zeum épülete tájháznak is beillene. Van hagyomá-
nyos eszközökkel fölszerelt pincéje, konyhája s régi 
paraszti bútorzattal berendezett tisztaszobája, va-
lamint a bal oldali részen egy kiállítóterem. Évti-
zedek hosszú során át a két Homoród vidékének 
használati tárgyai halmozódtak fel itt. A múzeumi 
tárgyak gyűjtése ma sem szünetel. Ezt a munkát az 
1994-ben, 25 lelkes tanár, mester, a líceumi dolgo-
zói, és a szülők által létrehozott Gábor Áron Líce-
umi Alapítvány ma is fontos feladatának tekinti, 
akárcsak az iskolai diáklap („Én, te, ő, mi, ti, ők”, 
röviden ÉK) folyamatos megjelentetését. A diáklap 
1993 novemberében jelent meg először. Az ötlet-
adó az akkori főszerkesztő, Ambrus Mónika volt. 
A lap azóta is igyekszik „beékelődni” az iskola min-
dennapi életében. Az itt tanuló diákság alkotóked-
vét bizonyítja, hogy a XIV. évfolyamát is megérte. 
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Szentegyháza város tartozéktelepülése 
Lövétebánya is. A Kis-Homoród völgyében, 

Lövéte község felé félúton, festői környezetben fek-
szik. A város végén lévő Egészségügyi Központnál 
kezdődő és Lövétebánya végéig tartó szűk völgy-
szakaszt kétfelől fenyveserdő kíséri (Kerekfenyő). 
Alább, hol a völgy kissé kiszélesedik, a dombolda-
lakat (Bozbükke, Bánya oldala) összefüggő bükker-
dő borítja. A természetnek „csaknem minden java-
ival”, elsősorban borvízforrásokkal gazdagon meg-
áldott, mintegy 4-5 kilométernyi völgyet Jánosfalvi 
Sándor István egyenesen Hámor-völgynek nevezte, 
az itt még működő vasverető műhelyekről, hámo-
rokról. Ezekben a környéken kibányászott vaskö-
vet dolgozták fel. A Kis-Homoród sebes vize azon-

ban nemcsak vízifűrészeket, vashámorokat mű-
ködtetett, hanem posztószövet vastagítását (prése-
lését) végző posztóványolókat is. 

A posztó- és csergeványolásnak mint kismester-
ségnek századokra visszanyúló gyökerei vannak itt. 
A „sziklákra aggatott” ványolókról az 1860-as évek-
ben erre felé utazó Orbán Balázs is megemlékezik. 
A múzeumalapító Haáz Ferenc Rezső rajztanár A 
székely ványoló című, 1931-ben napvilágot látott 
tanulmányában tizenöt itteni ványolómalomról ír. 
Ezekből az 1950-es évek elején még tíz működött, 
az Ugron borvíz és a Csorgós borvíz közötti patak-
szakaszon. Az Ugron borvíz, a szentegyházi Egész-
ségügyi Központon alul, az 1952-ben földtani ku-
tatóforrás nyomán felszínre törő, Lobogó néven is-
mert forrástól (a 24 órás hozama mintegy 250.000 

LöVÉteBánya
Boldog Gizella kápolnája és az iskolamúzeum
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liter) kb. 20-30 m távolságra déli irányban volt 
lent, a Kis-Homoród vize mellett, egy hatsarkú 
kőküpüben. Az utóbbi pedig Lövétebányán alul, az 
út külső szélénél, egy kővel kirakott, 2x2 m-es me-
dencében, s mintegy 1,5 m mélységben egy horgas 
vascsövön csordogált. Innen hordták régebb ökrös-
szekérrel, valamint kétkerekű kis szekérrel Lövétére 
az ivóvizet hosszú évtizedeken keresztül, s hasonló-
képp itt töltötték meg üvegjeiket a Lövétéről gya-
log munkába igyekvő bányászok. 

Minden tavasszal és ősszel hangos volt az előbb 
említett patakszakasz a ványolómalmok szünet 
nélküli dübörgésétől, a ványolóbotok ütemes ko-
pogásától. Nem véletlen tehát, hogy a szomszéd-
ságukban lévő, szászok által nagyon kedvelt kis 
fürdőletelepet, a Kerekfenyő sarkán annak idején 
Dobogónak, vagyis Dobogó-fürdőnek keresztel-
ték el. A tavaszi (március-április) és az őszi szezon 
(augusztus-november) alatt a ványolótulajdonosok 
az egész családjuk, sőt közeli rokonaik segítségét is 
igénybe véve dolgoztak. Egy szezonban az egysze-
rű vízikerékre (annak mechanikai erejére) épült vá-
nyolóbotok 1000–1500 vég posztót is megványol-
tak, ami megközelítően 15.000–30.000 m ruha-
anyagot (posztószövetet) jelentett. Dobogó-für-
dő szomszédságában feküdt a legrégibb ványolók 
egyike, amely a lövétei Lázár család tulajdonában 
volt emberemlékezet óta, s amelyet egyszerűen Esz 
Laji ványolójaként ismert a környék, ugyanis egy-
kori tulajdonosa olyan eszes ember hírében állott, 
hogy Esz Lajinak nevezte őt a nép messze földön. 
E ványoló az 1950-es évekig működött s utolsó tu-
lajdonosa Orbán Károly, az Esz Laji sógora volt. A 
ványolók közül, melyekben egykor az egész Csík és 
Udvarhely vármegyék, sőt távolabbi vidékek posz-
tóját is ványolták, ma már csak a Silye Lőrinc tulaj-
donában lévő, az országos műemléklistán is szerep-
lő ványoló van meg, amely még az 1980-as évek-
ben működött.

Lövétebánya felé az „Angolon” (így nevezik azt 
a meredek útszakaszt, amelynek szomszédságában 
az egykor Amerikában, három testvérével együtt, 
9 évig tartózkodó, s az angol nyelvet valamennyire 
beszélő id. Lázár József lakott) alul az út alatti bor-
vízforrással átellenben egy régi, bádoggal fedett ke-
resztfa áll, amely ezelőtt 138 évvel történt bánya-
szerencsétlenségre emlékeztet. Felirata így hangzik: 
DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS. EZEN 
KERESZT ÁLLITTATOTT GYÖRGY MÁR-
TON HALÁLÁNAK EMLÉKÉRE AKIT EZEN 
ÁRETA 1872 ÉV JANUÁR 12-IKÉN MÁSOD 
MAGÁVAL 35- ÉVES KORÁBAN A FÖLD 
ÖSSZE ZUZOTT. E KERESZTET ÁLITOTTA 
GYÖRGY ANDRÁS A FIA. 

Margit-híd után, amely a közelében fekvő, az 
1950-es években még művelés alatt lévő Margit-
bányáról kapta a nevét, következik Lövétebánya, 
amelyet jópár száz esztendővel ezelőtt a hegyek ol-
dalában vájt kezdetleges tárnákról Rókavárosnak 
nevezett el a lövétei székely néphumor. Az első sze-
rény bányászházak, illetve a felügyelői lakások a 
XVIII-XIX. század fordulóján épültek fel itt. Mint 
már említettük, 1836-1837-ben a Gyertyánffy csa-
lád is itt építette fel kis gyártelepét, amelyet aztán 
később, a Csíkszereda–Székelyudvarhely országút-
hoz közelebb költöztetett (Szentkeresztbánya). Ma 
csak egyszerűen Bányatelep vagy Telepként emle-
getett helység életében meghatározó volt a Gusz-
táv-főtáró (Gustav von Bömches, a brassai Kamner 
és Jekelius cég egykori vezetőjéről nevezték el) 
megnyitása 1915-ben, amelyre azért került sor, 
hogy a hegyek gyomrában fekvő alsóbb érctelepe-
ket is a felszínre lehessen hozni. A kis bányásztelep-
nek, ahol ma többnyire nyugdíjasok élnek, virág-
kora az államosítás után kezdődött. Pontosabban 
az 1950-es években, amikor az itteni bánya sziszte-
matizálásának érdekében állami támogatásból na-
gyobb beruházásokra került sor, s magát a bánya-
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vállalatot is önálló vállalattá szervezték Lövéte Vas-
kőbánya Vállalat néven. 

A minden oldalról erdő koszorúzta völgyecs-
kében, a mintegy 30 épületből (ebből 4 tömbház) 
álló kis telepen a bányaművelési munkálatok hi-
vatalosan 1984. január 1-jén fejeződtek be. A bá-
nyavállalat egykori épületeiben, irodaházaiban (né-
hányukból a bányaigazgatóság már a 70-es évek-
ben a vargyaslázi függőakna megépítése után kiköl-
tözött) ma más jellegű tevékenység folyik. Egy ré-
szüket bérlik, más részüket magánszemélyek vagy 
vállalkozók vásárolták meg s magánvállalkozásokat 
működtetnek bennük. Az egykori mérlegház épü-
letében ma vegyeskereskedés van. Háta mögött, a 
Kis-Homoród bal partján, a Gusztáv főtáró közvet-
len szomszédságában, az egykori lakatosműhely és 
kompresszorház átépített és felújított épületeiben 
korszerű pékség működik. Tulajdonosa Egyed Jó-
zsef, aki többek közt a Hargita Megyei Hagyomá-
nyos Pékipari Termékek Termelői Egyesületnek is 
az elnöke. A Lövétei Pékséget működtető Silvimex 
céget 1992-ben alapították. A pékségben a tényle-
ges tevékenység 1993 februárjában kezdődött meg. 

Ekkor szállítottak először itt sütött kenyeret a kör-
nyék településeire. Az alkalmazottak száma jelen-
leg 20 fő, lövéteiek és bányatelepiek. Ma napon-
ta mintegy 1500 darab pékáru hagyja el a sütőke-
mencéket. A hagyományos kemencében sütött fi-
nom lövetei pityókás kenyér szívesen vásárolt ter-
mék a környek településein, valamint Csíkszere-
dában és Székelyudvarhelyen. Ebből a helyi recept 
szerint készült házikenyérből a Magyarországról 
hazalátogató löveteiek is mindig pakolnak maguk-
nak útravalónak.

A pékség mögött, a lassan begyepesedő-
erdősödő meddőhányó (hald) még ma is emlékez-
tet a már több évtizede felhagyott bányászatra. Tö-
vében egy kereszt áll. Ez az 1940-es évekig itt lévő 
temető, amelyet a kommunista rendszer számolt 
fel, emlékkeresztje, amelyet 1998-ban áll1tottak az 
itt nyugvók emlékére.

Lövétebánya „központjában”, a nemrég fel-
újított és leaszfaltozott 132-es megyei út jobb ol-
dalán az egykori szakszervezeti gyűlésterem (kul-
túrház) épülete áll. Egyik szárnyában még nem is 
olyan régen betűvetést tanítottak, vagyis I-IV. osz-
tályos iskola, valamint óvoda működött benne. Ma 
a szentegyházi Gábor Áron líceum iskolamúzeu-
ma van itt berendezve. A másik szárnyban a több-
ségében római katolikus lakosok, akik 1992-ig 
Lövétéhez tartoztak, szépen berendezett kápolná-
ja van. Ezt a termet 1993 és 1997 között alakítot-
tak át kápolnává közmunkával, András József volt 
szentkeresztbányai plébános kezdeményezésére. A 
kápolna, egyedüliként Erdélyben, első királynénk, 
Boldog Gizella tiszteletére van felszentelve. Búcsú-
ját május 7-én tartják. Bádoggal fedett tornyában 
két harang van felfüggesztve. Az egyik 130, míg 
a másik 35 kg-os. Mindkettő a székelyudvarhelyi 
Select Metlemplast Kft. adománya. A nagyobbi-
kon a következő felirat olvasható: „ISTEN DI-
CSŐSÉGÉRE / SZENT BORBÁLA TISZTE-

A bányász-emlékmű
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A Gusztáv főtáró György Márton emlékkeresztje 1872-ből

Régi bányászlámpák Lövéte Bányavállalat egykori kapuja (részlet)
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Osztályterem és iskolásruhák a múzeumban
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nyabirtoknak és a közelében felállított vashámor-
nak, valamint a kezdetleges olvasztókemencéknek 
a „gödrös helyét”, a lövétei sós borvízhez kúrára 
gyakran járó Jánosfalvi Sándor István szerint, még 
az 1840-50-es években jól fel lehetett ismerni. Szé-
kely Mózes, aki korának kiváló hadvezére és rövid 
ideig Erdély fejedelme is volt, itteni birtoklását egy 
olyan adománylevél is alátámasztja, amely 1591. 
február 5-én kelt. Tartalma szerint: néhai István 
lengyel királynak, Erdély fejedelmének hadjárata-
iban, majd néhai somlyói Báthori Kristóf vajdának 
teljesített szolgálataiért Báthori Zsigmond fejede-
lem a székely sóbánya prefektusának, siménfalvi 
Székely Mózesnek, valamint utódainak és örökö-
seinek, ezek hiányában pedig testvéreinek: János-
nak és Péternek, illetve ezek utódainak és örökö-
seinek adományozza örök jogon, haszonvételeik-
kel, tartozékaikkal és a bennük levő királyi jog-
gal együtt azokat a lövétei részjószágokat, kivéve az 
ország szolgálatára rendelt ottani primorokat, ló-
főket, gyalogpuskásokat és örökségeiket, amelyek 
közül egyiket a birtok területén levő vasbányával 
együtt István lengyel király és Kristóf vajda adomá-
nya alapján a kedvezményezett már eddig is birto-
kolt, a másik pedig azelőtt Udvarhely várához tar-
tozott.

Adataink szerint később mások is állítottak há-
morokat fel itt, mint pl. báró Wesselényi Kata, 
az 1770-es években „a Borz Bükke tőve nevű 
hellyben”, valamint Ugron Pál, aki 1794-ben ál-
lította fel a hámorát Lövéte határában. Az utób-
biról Gróf Teleki József Úti jegyzék című írásában 
1799-ben részletesen beszámolt. Soraiból nagyon 
jól kirajzolódik a Kis-Homoród menti vasterme-
lés XVIII. századi állapota, a vasérc előállításának 
korabeli folyamata. Leírásából egyértelműen kide-
rül, hogy a lövétei hámorok akkor még hűen őriz-
ték a több száz éves (sőt már az ókorban) alkalma-
zott technikai megoldásokat.

LETÉRE / HIVOM A HIVEKET” * ÖNTE-
TETT SZÉKELYUDVARHELYEN AZ ÚRNAK 
2004-DIK ÉVEKBEN A BÁNYATELEPI VAS-
ÉRC BÁNYÁSZAT VALAMINT ÉDESAPÁNK 
LÁZÁR MÓZES VOLT BÁNYÁSZ EMLÉKÉ-
RE AKINEK GYERMEKEI AJÁNDÉKOZTÁK 
E HARANGOT” 

A több mint ötszáz éves múltra viszatekintő 
vaskőbányászatnak és mindazoknak, akik a bá-
nyamunka közben lelték halálukat, őrzi az emlé-
két az az andezitkőből faragott emlékmű (Zavaczki 
Walter Levente szobrászművész alkotása) is, ame-
lyet magánszemélyek kezdeményezésére 2008 au-
gusztusában állítottak fel a kápolnaként és iskola-
múzeumként fungáló épület előtti téren. Az avató-
ünnepség alkalmával bányásznapot (ezeket régebb 
az 1948-ban nyitott Jövő főtáró előtti réten tar-
tották) is tartottak, amelyen több mint háromszá-
zan vettek részt, elsősorban a Lövéte Bánya egyko-
ri alkalmazottai és vezetősége, Homoródalmásról, 
Lövétéről, Szentegyházáról és Kápolnásfaluból. Az 
emlékmű talapzatán a közismert JÓ SZEREN-
CSÉT bányászköszönés olvasható. Ez nem más, 
mint a német Glückauf! (Szerencse fel!) kifejezés 
magyarosított formája, s legelőször 1894. április 
7-én, Selmecbányán hangzott el az Országos Ma-
gyar Bányászati és Kohászati Egyesület Választmá-
nyi gyűlésén Péch Antal tiszteletbeli tag szájából.

Az vaskőbányák (Szentkereszt bánya, Margit 
bánya, Szent János bánya, Kakuk bánya, Bugja bá-
nya, Gergely bánya, Új-Szentjános bánya, Áreta, 
Kossuth bánya stb.) és a vashámorok egykori he-
lyét nemcsak az emberi emlékezet, hanem a hely-
nevek is őrzik. Ilyenek a Bánya oldala, Hámorkert 
(régebb a lövétei római katolikus egyház tulajdon-
ban volt), Vasszar, vagy Vasszar kanyara. Az utób-
biak salakdombokra utaló elnevezések, s a helyi ha-
gyomány szerint Székely Mózes (kb. 1553–1603) 
vashámorának egykori helyét jelölik. Ennek a bá-
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Lövétebányán alul a völgy kissé kiszélesedik, s 
a domboldalakat borító erdőket szántóföl-

dek, rétek váltják fel. Alighogy meghaladjuk a Vas-
szar kanyarát, öt-tízperces gyaloglás után előtűn-
nek Lövéte község első házai. A falu szélén kereszt 
hirdeti, hogy katolikus egyházközségbe érkeztünk. 
A 2002-es népszámlálás alkalmával a 3523 fős la-
kosságból 3444-en vallották magukat római ka-
tolikusnak. Nem véletlen, hogy az „unitárius vi-
lág” (Nagy- és Kis-Homoród mente) határán fek-
vő Lövétét a katolicizmus végső bástyájaként tart-
ják számon a Székelyudvarhelyi Főesperesi Kerü-
letben. Alább egypár lépésre, az út jobb oldalán, 
három kopjafa áll. “Isten hozott” – üzeni a ven-
dégnek a rajtuk lévő fatábla felirata. A kőtalapzat-

ra erősített táblákon pedig a nagyközség magyaror-
szági testvértelepüléseinek neveit olvashatjuk: Bu-
dakalász, Domaszék és Maglód. A helységnévtábla 
után csakhamar elérjük Lövéte patakát, amely jobb 
felőlről szakad bele a Kis-Homoród vizében. A he-
lyi hagyomány úgy tudja, hogy Lövéte régen en-
nek a patakocskának a völgyében feküdt. Jánosfalvi 
Sándor István szerint kápolnájának romjai mind-
addig látszottak, „míg az eső és a víz a különben is 
suvadozó oldalról le nem mosta azt”. A népi emlé-
kezet a kápolna fekhelyeként a Lövéte pataka völ-
gyének északi felén, a Kőriskerek határrész felé ha-
ladó út szomszédságában emelkedő suvadásos te-
raszt (Sódomb) jelöli meg. Erről a kápolnáról egy 
1764. március 23-án kelt, néhai Bálint Mihálynak 
a lövétei határban lévő szántóföldjeiről kiállított 
bizonyítványlevelében is olvashatunk. Alább, bal-

LöVÉte
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ról Nád pataka szakad be a Kis-Homoród vizébe. 
Torkolatját Gábosházának hívják. Itt feküdt egy-
koron a Lövétén még ma is népes Gábos család ősi 
bennvalója. Itt áll a környék egykor híres vízimalma 
is, amelyet az 1920-as években épített régi tulajdo-
nosa, György Péter lövétei molnárgazda. Jelenleg 
használaton kívül van. E völggyel szemben emel-
kedik Pós hegye, amelyről Lövétének ezen falurésze 
– az 1913. évi földcsuszamlás után épült Pósfalu 
– a nevét vette. A településnek még két újabb fa-
lurésze van, éspedig az 1894. évi nagy égés, illet-
ve az 1970-72. évi földcsuszamlás után épült Újfa-
lu és Újnegyed vagy Tófalva. A község régi, sűrűn 
beépített, zegzugos utcákból álló belterülete Fel-
szeg, Középszeg és Alszeg falurészekből áll és négy 
tízesre van felosztva. A belterületre vonatkozó írott 
adataink a XVI. századig vezetnek vissza. 1567-ben 
adófizetés céljából 35 kaput számláltak itt össze. A 
porták, telkek ekkor még nem voltak olyan szűk-
re szabottak, mint manapság. A századok folyamán 
azonban, a népszaporulat és a háztartások külön-
válása következtében (mely a bennvalók többfe-
lé osztásával járt) a telkek fél-, harmad-, negyed-, 
vagy még kisebb részekre, ún. töredéktelkekre osz-
tódtak. A felaprózódott telkeken az első magyar-
országi népszámlálás idején (1784–1787) már 235 
ház állt. Ma a házak számozása a belterületen az 
1185-ös számmnál tart. A községhez közigazgatá-
silag hozzátartozik a lövétei tanyavilág központja-
ként számon tartott Kirulyfürdő is, amelynek kör-
nyékén a XVI-XVII. századokban kezdtek kiala-
kulni az első tanyák, vagyis az ún. szállások. Kiruly 
völgyében fogták be az erdélyi fejedelemség korá-
ban Lövéte solymárai az általuk beidomítandó kü-
lönböző ragadozó madarakat. Arra, hogy e vidék 
az őseink által nagyra becsült ragadozó madarak-
nak (karvaly, vándorsólyom stb.) már nagyon ré-
gen megfelelő fészkelési lehetőséget biztosított, 
manapság csupán néhány környékbeli helynév utal 

(Sólyomkő vagy Somkőháta, Karulyos és Karulyos 
pusztája).

Lövéte és környéke ősidők óta lakott. A legko-
rábbi leletek az újkőkorból, vagyis Kr. e. 5-4. évez-
redből származnak (Körös-kultúra), de határában 
fellelhetők a későbbi korok, a rézkor és bronzkor 
különböző kultúráinak, településeinek a nyomai is. 
Az ősember az egykori rengetegekben a nyílhegyek 
és más vágószerszámok készítéséhez szükséges, a 
község határában (Kirulyfürdő) nagyobb mennyi-
ségben előforduló opál, valamint a vallásos szertar-
tásokhoz szükséges alapanyag, a vörös okker (Fes-
tő-borvíz és környéke) után kutatott, de valószínű-
leg nagy előszeretettel használta már az itt felszínre 
bukkanó jóízű borvizeket is, főként az életszükség-
letét képező sós vizeket. A vaskorszak embere a bor-
vízlerakódások barna vasérceit (limonit) bányászta 
elsősorban. A falutól délnyugatra emelkedő kopár 
Várhegyen, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Kis- 
és Nagy-Homoród mente falvaira, több ezer évvel 
ezelőtt földvár állott. Orbán Balázs, aki korszakal-
kotó művében Székelyföld számos „névtelen” várá-
nak adott nevet, e vár építését Álmos vezérnek tu-
lajdonította, s el is keresztelte azt, kétes „néphagyo-
mányra” hivatkozva, Álmos várának. A földvár váz-
latos alaprajzát és leírását Téglás Gábor készítette el 
1895-ben. Rá egy évre, 1896-ban, azaz a millenni-
umi évben sor került itt az első régészeti ásatásra is, 
amikor is Ugron János alispán és Solymossy End-
re tanár “sok cserepet ásattak ki”. Álmos vezér után 
kutatva Solymossy a Várhegy tetején lévő, Téglás 
által leírt kör alakú sírhalmokat (ún. kunhalmokat) 
is megásatta, “de nem talált bennük egyebet lisztes 
porlós rétegnél”. Ma a Várhegy “teres fennlapjáról” 
a középső bronzkor jellegzetes erdélyi kultúrájára 
(Wiettenberg-kultúra, Kr. e. kb. 1650–1100) jel-
lemző, kézzel formált, égetett agyagedények darab-
jai gyűjthetők, amelyeket valószínűleg Solymossy 
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A római katolikus templom

Gótikus keresztelőkút

A főoltár

A szószék
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A tájház tisztaszobája

Festett téka Hímzett bunda (részlet)
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tanár úr munkásai dobtak annak idején másodla-
gos helyükre. 

Lövéte nevét említő első hiteles adat egy zálog-
levélben lelhető fel, melyet Antal közjegyző (egy-
ben kányádi pap és homoródszentmártoni plébá-
nos) állított ki három évvel a mohácsi vész előtt, 
1523. május 30-án. Minden bizonnyal ekkor már 
nagyjából befejezve állott a kisméretű, temetővel 
körülvett, késő gótikus stílusban (át)épített temp-
loma, amely a XVIII-XIX. századi térképek tanúsá-
ga szerint nem a mai templom helyén volt felépít-
ve, hanem a település északkeleti részén (Sópástya) 
emelkedő ún. Felső-Kiáltó dombon, a korabeli 
falu egykori középpontjában, közvetlenül a most 
is használatban lévő sóskút és piaca szomszédságá-
ban. Fekvésének helyét (az 538–542. számok alat-
ti házak melletti kertekben) a gyepszőnyeg kiemel-
kedő és bemélyedő alakjából ma is sejthetjük, de a 
látható nyomok nem elegendők ahhoz, hogy egy-
kori alaprajzát pontosan megrajzolhassuk. A temp-
lom egykori cintermében (Orbán Árpád Balog 
kertjében) még mindig áll, másodlagos helyen, az a 
nyolcszögre faragott lábazattal rendelkező, zömök, 
arányaiban kissé furcsa, rövid keresztszárú kőke-
reszt, amely alighanem a legrégibb a Kis-Homoród 
mentén, vagy talán az egész Udvarhelyszéken. Ne-
hezen olvasható, felszínesen, nem kiforrott mes-
terkézre utaló feliratának olvasata valószínűleg: † 
ITT FEKSZIK az ISTENBEN ELHOLT PETER 
Janos 15808 [1588?].

A község legkorábbi középkori tárgyi emléke 
azonban nem ez, hanem az a XV. században ké-
szült kard, amely nemrég, 2009 októberében ke-
rült elő a község határához tartozó Vargyas völgyé-
ben, a Ponknak nevezett határrészen.

A település népességéről és etnikai összetéte-
léről, a hivatalos népszámlálásokat megelőző idő-
szakra vonatkozóan, a XVI-XVII. századi katonai 
jellegű népesség-összeírásokból tájékozódhatunk. 

Ezekből egyértelműen kitűnik, hogy a község “tős-
gyökeres” lakói évszázadokon át székely-magyarok 
voltak.

Pósfalu és Újfalu falurészeket magunk mö-
gött hagyva a Kutyadomb oldalában zöldellő aká-
cos után következik Lövéte régi belterülete. Az 
Égei utca és a Fő út találkozásánál, jobb felől van 
a falu piaca, ahol szombatonként a hetivásárt tart-
ják. Ha balra térünk, Sópástya felé, áthaladva a 
Kis-Homoród vize felett a Sóhídon, pár lépés után 
szemünkbe ötlik a község híres-nevezetes többszáz 
éves sóskútja, amely nemcsak a helybelieket, ha-
nem a környkbeli települések lakóit is ellátja ős-
idők óta az ételkészítés fontos kiegészítőjével, a só-
val, jobban mondva sós vízzel. Ezt elsősorban íze-
sítéshez, valamint a savanyúság, sajt és a szalonna 
tartósításához használják. A mintegy 3 m mélysé-
gű kút falát az öregek elmondása szerint egyetlen 
méretes cserefából faragták ki. Föléje, a XVIII. szá-
zadban, amikor a só állami monopólium lett, kü-
lönleges fazárral ellátott, négyszög alaprajzú só-
ház épült, amely azonban a XIX. század hatvanas 
éveiben leégett. Erre a mai sóház ajtájának szem-
öldökfáján olvasható felirat is emlékezteti a be-
lépőt: AZ 1866-DIK ÉVBEN TŰZ ÁLTAL EL 
POSZTULT. JULIUS 3-DIKÁN. Régebb min-
den háznál volt a sósvíz szállítására alkalmas hor-
dó, vagy a nép nevezete szerint “sóscsobán”. Ez a 
40–60 literes, kétfülű hordó, amely leginkább egy 
lefelé szélesedő cseberhez hasonlított, fenyőfából 
készült mogyorófaabronccsal. Ma ezek helyett leg-
többen műanyaghordót használnak, de a kútból 
a sós vizet még mindig a fából készült meregető 
“kártyákkal” merítik. Sós vízért ma hétfőn reggel, 
szerdán délután és pénteken reggel lehet menni. 
Az 1997-újrafödött sóház kulcsait jelenleg a köze-
lében lakó Lázár Attila és családja őrzi. 

A sóskúttól pár száz méter a község központ-
ja. Itt sorakoznak egymás szomszédságában a te-
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lepülés középületei és látnivalói, a Népház, a köz-
birtokossági iroda épülete, a Tájház, és 1965-ben a 
régi piactér helyén emelt szövetkezeti épület. Vele 
szemben, a Kis-Homoród bal partján a Polgármes-
teri Hivatal épülete, a középszegi malom, amely 
az 1980-as évek elejéig vízi meghajtású volt, és 
a háta mögött a szépen felújított papilak áll. La-
kója ma László István plébános, aki hat éve szol-
gálja híven ezt az egyházközséget. 1959 augusz-
tus 15-én született Székelyszentkirályon. A közép-
iskolát Székelyudvarhelyen és Gyulavehérváron a 
kántoriskolában, teológiai tanulmányait Gyula-
fehérváron, a Hittudományi Főiskolán végezte. 
1985. június 23-án szentelte pappá Dr. Jakab An-
tal püspök. 1985–1987 között Gyergyóalfaluban, 
1987–1992 között Kézdivásárhelyen mint segéd-
lelkész szolgált. 1992–2004 között Nagyernye plé-
bánosa volt. 2004-től Lövéte lelkipásztora. Ittléte 
alatt nagyszabású átalakítási és javítási munkálatok 
(a templom felújítása kívül-belül, ravatalozó épí-
tése, a temetőkert rendbetétele) zajlottak le és zaj-
lanak napjainkban is az egyházközségben. Jelenleg 
a kántori lakás felújítása folyik, és nemrég székely 
kaput állítottak az egykori Római Katolikus Nép-
iskola felőli templomi feljáró elé. 

A papilak háta mögötti dombocskán áll a ró-
mai katolikus templom. Az egyhajós, környezeté-
ben ma is kitűnően érvényesülő provinciális ba-
rokk templom 1772–1776 között épült (a torony 
homlokzatának közepén kőbe faragott 1776-os év-
szám látható), Fancsali Mózes plébános (Lövétén 
1768-tól 1804-ig szolgált) igazgatása és irányítá-
sa alatt. Batthyány Ignác erdélyi püspök 1783. jú-
lius 5-én szentelte fel Szűz Mária születése tiszte-
letére. A régi középkori templom felszerelésének 
néhány darabja ma az új templomot díszíti. Ezek 
közé tartozik egy nyolcszögű, kehely alakú gótikus 
keresztelőmedence, egy pillér alakú szenteltvíztar-
tó, valamint egy félgömb alakú, falsarokba épített 

szenteltvíztartó. A régi szent edényei közül néhány 
darab (három kehely és patena) a gyulafehérvári 
Battyaneum gyűjteményébe jutott. A régi fa beren-
dezését a XIX. század negyvenes éveiben cserélték 
ki. 1842-ben hozzáfogtak a fából faragott Mária-
szobráról híres régi gótikus főoltár kicseréléséhez. 
Az új főoltár,  a vecsernyemondó szék, az úrnapi 
és más körmenetek alkalmával használt négy rúdra 
erősített négyszögű mennyezet (baldachinum) és 
a díszes szószék 1845-re készültek el, s valószínű, 
hogy a brassai híres oltárkészítő mester, Papp Mik-
lós alkotásai.

A templomot délkelet felől cseréppel fedett ke-
rítés övezi. Falában több építési emlékkő van el-
helyezve. A legrégebbi az 1814. évi építkezés em-
lékét őrzi: „ANNO : + 1814 ANDRAS ANTAL 
PALÉR CSINALTA EZEN KERITÉST [1]2 : 
ÖLET TA[R]SAIV[AL] DE: BA: ME: LA: FE:”. 
A templom udvarán, ahonnan egyébként szép ki-
látás nyílik az egész községre, négy kőtalapzatos, 
feliratos, Szentkeresztbányán készített feszület áll 
korpusszal és térdeplő angyalokkal. Hasonlót lát-
hatunk a Kőcsiport utcára nyíló kovácsoltvas ke-
rítéskapu szomszédségában is, a következő felirat-
tal: INRI/ DICSÉRTESÉK/ A JÉZUS KRISZ-
TUS/ DEÉSEN ELHALT KIR. JÁRÁSBIRÓ/ 
MIHÁLY FERENCZ/ ÉS TESTVÉRE MI-
HÁLY ISTVÁN EMLÉKÉRE ÁLLITATTA/ MI-
HÁLY ISTVÁNNÉ/ ÉS GYERMEKEI/ 1900. 
JANUÁR 20. A templom délkeleti szomszéd-
ságában áll az egykori Római Katolikus Népis-
kola impozáns épülete, amely 1888-ban épült a 
székelyudvarhelyi Draskoczy Jenő okleveles mér-
nök tervei alapján és az erdélyi egyházmegye akko-
ri főpásztorának, Lönhárt Ferenc püspöknek hat-
hatós anyagi támogatásával. De az építési mun-
kálatokból, amelyek tavasztól késő őszig tartot-
tak, kijutott Lövéte népének is, szegénynek, gaz-
dagnak egyaránt. A nagyszerű iskolaépületet no-
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A Kőszirt és a Süllyedés
Utcarészlet

A temetőkert a háttérben a Várheggyel
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vember 11-én püspöki biztos szentelte fel, főtiszte-
lendő Jung Cseke Lajos kerületi főesperes jelenlét-
ében. Jelen voltak még az ünnepségen: Török Al-
bert alispán, Sándor Mózes királyi tanfelügyelő, Ja-
kab Gyula járási főszolgabíró, Imre Károly oláh-
falvi, Koncz Ignác homoródremetei, Opra Lajos 
homoródkarácsonyfalvi plébánosok, Lánczky Sán-
dor szentkeresztbányai vasgyártulajdonos, Daniel 
Károly oláhfalvi jegyző s a helybeliek mellett még 
sokan a szomszéd községek „intelligens emberei” 
közül. Jakab Lajos akkori plébános hálából a jó-
tevő püspöknek, Lönhárt Ferencnek az arcképét is 
„megkészítette” Lukács Sándor székelyudvarhelyi 
főgimnáziumi rajztanárral, melynek leleplezése 
szintén az iskolafelszentelési ünnepély programja 
alatt történt (a kép ma a plébánia nagytermében 
látható). A község nagy jótevőjének állít emléket 
az a felirat is, amelyet Bodó Ádám marosvásárhelyi 
tanár fogalmazott meg, s amely a használaton kívül 
levő iskolaépület homlokzatán még ma is olvas-
ható: ROM. KATH. NÉPISKOLA. LÖNHÁRT 
ANGYALI PÜSPÖK URUNK/ AHÁNYSZOR 
E HELYRE JUTUNK/A HÓDOLATUNK JE-
LÉÜL/ SZÁNK IMMÁRA HEVÜL/ ÁLDANI 
NAGY NEVEDET/ LÁTVA E SZÉP MŰVE-
DET LÖVÉTE HITKÖZSÉGE. 

Lövéte központjában található a község Tájháza, 
közvetlen a szövetkezeti üzletház s a községi könyv-
tár szomszédságában. A XIX. században épült kő-
házban, amely magán viseli a két Homoród men-
te lakóépületeinek a szomszédos Szászföld hatásá-
ra kialakult sajátos stílusjegyeit, jelenleg két szoba 
van berendezve. Az elsőből, vagyis a tisztaszobából 
épp csak mintha most ment volna ki a gazda. A he-
lyi bútorfestők által készített szép virágos tékákba 
ha az ember belekukkant, még a vendégváró pálin-
kát is ott találhatja. A festett padok, a szőtteseket, 
népviseletet rejtő kelengyés ládák és a sarokban el-
helyezett, piros színben pompázó gyönyörű vetett 

ágy, amely a lövétei lány hozománya volt még a hu-
szadik század első felében is, hitelesen adják visz-
sza a régi lövétei tisztaszoba hangulatát. A hátsó 
szobában Ádám Gyula fotóművész Lövéte építé-
szetét bemutató, állandó kiállítása látható, ugyan-
akkor Fazakas Ágnes népművész-oktató itt adja át 
tudását annak a mintegy negyven iskolás gyerek-
nek, akik a szobában felszerelt szövőszéken szőni 
tanulnak, s a régi lövétei népviselet szabását-varrá-
sát sajátítják el. A Tájház két év múlva tízéves lesz, 
ugyanis 2002-ben avatták fel a Lövéte Polgármes-
teri Hivatala, a Hargita Megyei Kulturális Központ 
és a Felső-Homoródmente Kistérség összefogásá-
nak és együttműködésének eredményeképp.

Ugyancsak a község központjában áll, a közép-
szegi malom háta mögött, a parókia kertjének elő-
terében az impozáns méretű első és második világ-
háborús emlékmű. A középpontját képező emlék-
oszlop felső részén az „Így volt/ s így lesz” felirat 
olvasható, míg alatta, középen a Magyar Király-
ság korona nélküli címere látható. Alább készítő-
je, Bencze József véste rá a nevét. Az oszlop ket-
tős keresztben végződő oldallapjain az első világhá-
borúban hősi halált halt 158 lövétei emlékét őrző 
névsor olvasható. Mögötte mintegy 15 méter hosz-
szú, kiterjesztett madárszárnyra emlékeztető, fara-
gott kövekből rakott háttérfal emelkedik, mely-
be két bronztábla van elhelyezve. Az egyik csata-
jelenetet ábrázol, a másik a II. világháború negy-
ven lövétei hősi halottjának a névsorát tartalmaz-
za. A magyar nemzeti jelképeket magán viselő em-
lékmű 1989 után a március 15-i ünnepségek köz-
pontja, melynek talapzatán minden év novem-
ber elsején – halottaikra emlékezve – a község la-
kói is elhelyezik a kegyelet gyertyáit. Az emlékmű 
1982 őszére nyerte el ma is látható külső arcula-
tát a szentegyházasfalusi Bodó Levente szobrász-
művész tervei alapján, de a középpontjában álló 
oszlopnak öt évtizedre visszanyúló sajátos törté-
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nete van. A Ceauşescu-éra utolsó évtizedében sok 
vitát kiváltó emlékoszlop a második bécsi döntés 
(1940. augusztus 29-30.) után készült a “kicsi ma-
gyar világ” alatt Márton Antal akkori helybeli plé-
bános javaslatára. 1942. augusztus 20-án volt a fel-
szentelése, amely alkalommal a budapesti X. ke-
rületi Levente Egyesület hatalmas hímzett nemze-
ti zászlót és leventecsapat-zászlót küldött ajándék-
ba. A falu régi piacterének közepén felállított em-
lékmű és környéke azonban 1965-ben a szó szoros 
értelmében háttérbe szorult. Elejébe ugyanis a szo-
cializmus vívmányainak megfelelő üzletházat épí-
tettek, melyet 1968-ban augusztus 23. tiszteleté-
re adtak át használatra a helyi szövetkezetnek. Kör-
nyéke, amely több századon át a falu piacos helye 
volt, rövid időn belül raktárfelületté vált. Az em-
lékművet üres ládák halmaza és más csomagoló-
anyagok vették körül. Az ily módon történt elta-
karása (mely egyesek szerint szándékosan történt) 
sértette a lakosság nagy részének önérzetét, akik sé-
relmüket nemcsak az utca sarkán, hanem hivata-
los helyen is szóvá tették, amikor a 60-as évek vé-
gén Fazekas János miniszter Lövétére látogatott. A 
látogatás alkalmával tartott népgyűlésen az egyház-
község akkori megyebírója, Orbán Mihály (Pataki) 
szólalt fel az emlékmű érdekében. A beszédében ja-
vasolta az alig felépült üzletház lebontását, de a mi-
niszter csak az emlékmű méltó helyre költöztetésé-
hez adta szóbeli beleegyezését. Az átköltöztetés ér-
dekében létre is jött egy bizottság, de pénz hiányá-
ban tehetetlen volt és így a mozgalom meghalt. Ké-
sőbb egy új bizottság szerveződött, ezúttal sikere-
sen. Az átköltöztetés, valamint az átépítési és kibő-
vítési munkálatok elvégzéséhez szükséges pénz elő-
teremtése érdekében többszöri gyűjtést szerveztek 
a község lakói, valamint a Lövétéről elszármazot-
tak körében. 

Az emlékmű mai helyére költöztetése után az 
egyházközség a szép kőháttér mellé, a plébánia elé, 

néhai Tornay Gergely volt lövétei plébános kezde-
ményezésére egy szép faragott székely kaput állí-
tott, s a bejárat előtt fekvő hidat kijavíttatta. Az 
új környezetbe helyezett emlékmű azonban csak-
hamar az akkori állambiztonsági szerv (a hírhedt 
szekuritáté) Hargita megyei elvtársainak a figyel-
mébe került. Felirata és címere miatt irredentának 
bélyegezték, helyreállításában revíziós törekvéseket 
láttak. Több éven át követelték a helyi hatóságoktól 
a felirat és a címer eltávolítását, lefaragását. Az ügy 
végül annyira elfajult, hogy az emlékműbizottság 
néhány tagja a helyi vezetőség felkérésére kénytelen 
volt a feliratot és a címert levakoltatni. Hamaro-
san azonban az új széljárásnak köszönhetően a va-
kolatot (1989 decemberében) eltávolították a Ma-
gyar Királyság címeréről. Sőt, azóta a „Hősök sír-
ja”, ahogy a helyiek emlegetik, mellé egy új, ugyan-
csak Bodó Levente szobrászművész által tervezett 
millenniumi emlékművet állítottak 2001-ben a 
lövéteiek. Ha már az emlékműveknél tartunk, nem 
hagyhatjuk ki a sorból az 1848-1849. évi forrada-
lom emléktábláját sem, a Közbirtokosság irodahá-
zának a falán, amelyet a III. Lövétei Falutalálkozó 
alkalmával állíttatott a Pro Lövéte Egyesület Gál 
Sándor székely ezredes, valamint az 1848-1849. 
évi szabadságharcban részt vett lövétei honvédek és 
nemzetőrök emlékére.

Lövéte község és határa a megye turisztikai zó-
náinak szerves része. Határában található az or-
szág egyik legcsodálatosabb nárciszmezője (5 hek-
tár növénytani természetvédelmi terület). A vadon 
termő nárcisz (Narcissus stellaris), ez a mediterrán 
származású, fehér virágú, erős illatú, egyszíkű ta-
vaszi növény, májusban nyíló virágaink közé tar-
tozik. A nárciszmező a Pokolláz fennsík helyen-
ként elmocsarasodó, nedves területeit foglalja el. 
Itt egy négyzetméternyi területen 180-200 egyedet 
is megszámláltak. 
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Lövétéről a Vargyas-patak völgyébe és Kirulyba 
is érdemes elkirándulni. Csúfhegye felé veze-

tő úton felkapaszkodva a Hegyre, érdemes vissza-
pillantani a szűk völgybe meghúzódó nagyközség 
cserépfödeles házaira, és a föléjük magasodó dom-
bon fekvő csendes temetőkertre. Közepén, a leg-
magasabb dombon, bádoggal fedett keresztfa áll. 
Ide az első keresztet 1870-ben állították, miután 
Demeter Endre (szül. Lövéte, 1831. márc. 8.) Ud-
varhely kerületi főesperes, udvarhelyi plébános, 
címzetes prépost, az újonnan megnyitott temetőt 
felszentelte. A mai búcsús keresztfa feliratát szám-
talanszor olvastam. Unokáinknak szóló, a jövőbe 
üzenő szöveg van rávésve, ezért ide jegyzem: HI-
SZEM A TESTNEK FÖLTÁMADÁSÁT ÉS AZ 
ÖRÖK ÉLETET ÁMEN. ŐSEIDNEK SZENT 

HITÉHEZ NEMZETSÉGED GYÖKERÉHEZ 
EMBER HŰTLEN NE LÉGY SOHA. 

Csúfhegyéhez régi monda fűződik. A lövéteiek 
azt mesélik, hogy Székely Mózes felesége volt e 
hegynek a keresztanyja, aki annyira kínoztatta az 
idevaló népet, hogy jobbágyaival még ekét is von-
tatott, mondván, hogy meg akarja kóstolni az em-
beren szántott kenyeret is, merthogy eddigelé min-
denféle eledelből tetszése szerint részesült. De meg-
lakolt, mint mondják, a kegyetlenségéért, mert fér-
je halála után, tatárok törvén a falura, el kellett 
gyalog menekülnie, és senki sem segítette. Mikor 
az udvarával szemben lévő Csúfhegyen kapaszko-
dott ki, szoknyája meg-megakadt a faágakban s a 
kifulladt asszony ekkor mondta volna panaszosan, 
hogy „Jaj, be csúf hegy”. Igaz-e a mende-monda 

kiruLyfürdő A 625. számú artézi forrás
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vagy sem, ezen nem morfondíroztunk, hanem to-
vább indultunk. A Hegyen az ún. Felső-keresztfá-
ig meg sem álltunk. Itt azonban érdemes, ugyan-
is a Lövéte Közbirtokossága által nemrég újraál-
lított kereszt mellé, a IV. Őszi hadjárat alkalmá-
val a résztvevők egy szép „őrkövet” helyeztek el. A 
szelterszi kőből emelt talapzaton elhelyezett fehér 
márványtáblát a hármas halom és a kettős kereszt 
díszíti. Felirata a következő: „Mindent felírunk: a 
megfojtott szót és egyenkint a sok-sok bujdosót. 
Mindent felírunk: féltett asszonynépünk. Köny-
nyünk és mindennapi rettegésünk.”

Innen nem messze Őrhegy és Vargyasláza kö-
zötti legelőtestet Vaskapunak hívják. Itt halad át 
egy ősi gyepűvonal, földtöltés és árok, melyet a 
nép Pogányárok, illetve Ördögborozda névvel illet. 
A Felső-keresztfától egy meredeken lejtő gyalog-
ösvényen, az erdő közé érve, néhány kanyar után 
az Asszonybosszantó fogadóhoz érkezünk. Nevét a 
rossz szájak szerint azért kapta, mert a lövétei em-
ber, ha fáért vagy szénáért megy az erdőre, minden-
képp megáll itt jövet-menet egy kupica pálinkára, 
vagy egy jó hideg sörre. A csárdának, amely köz-
vetlen a Vargyas-patak hídja mellett, a Lövétéről 
jövő út elágazásánál áll, tulajdonosa Fazakas Pál. 
Az egyik úton a nádasszéki gyógyfürdőhöz, vala-
mint a Székely-Szeltersz néven ismert borvízfor-
rásokhoz és menedékházhoz lehet eljutni, a má-
sikon a kirulysarki iskolatábor mellett elhaladva 
Kirulyfürdőre. A szálláshelyekkel rendelkező csár-
da a Vargyas völgyébe látogató turisták egyik ked-
venc szórakozó helye, de évente legalább két alka-
lommal (május 1, szilveszter) nagyszámú fiatalság 
is felkeresi. 

Áthaladva a Vargyas-patak hídján, egy, ugyan-
csak a közbirtokosság által 2006-ban újraállított 
keresztfa fogadott. Északra térve, pár száz méter 
után bal felől, festői környezetben elértük a nyá-
ri idényben (június, július, augusztus) sokak, fő-

leg idősebb és reumás betegségben szenvedő embe-
rek által látogatott Nádasszéki gyógyfürdőt, vagy, 
ahogy a helyiek nevezik, a „Banyaáztatót”. Ennek 
a rusztikus, mondhatnám kezdetleges „feredőnek”, 
amely 716 m tengerszint feletti magasságban fek-
szik, egy deszkával bélelt 4x4 méteres medencéje 
van és saját készítésű melegítő szerkezete. A me-
dence mellett szintén deszkából készített öltözők 
állnak a látogatók rendelkezésére. A fürdő jelenle-
gi tulajdonosa és működtetője a lövétei Mag há-
zaspár. Innen északra, menetirányt a Vargyas-patak 
jobb oldalán a Nádasszéki, lúgos ízű sós borvízfor-
rásnál olthattuk a szomjunkat, majd tovább halad-
va sziklás, fenyves, széltől védett környezetben el-
érjük 742 méter tengerszint feletti magasságban 
fekvő Székely-Szeltersz sajátos stílusú menedék-
házát, amelyet ma a Szent Gellért Alapítvány mű-
ködtet. Az itt felszínre törő borvízforrás régi nevét 
(Bélmező szejkéje) azért cserélte fel a Szelterszel, 
mert a gyengén sós vizű borvize ízben és gyógy-
hatásba megegyezik a világhírű németországi 
niedelseltersi ásványvízforrások vizével. Régebb, a 
XX. század első évtizedeiben, „Hargita Gyöngye” 
és „Székely-Selters” néven palackozva árusítot-
ták. Akkori bérlői a szentegyházasoláhfalusi Dáni-
el Károly és a szentkeresztbányai vasgyár igazgató-
ja, Lántzky Sándor voltak. 1903 decemberében ke-
rült sor a borvízpalackozó épületeinek átadására és 
az avatóünnepségre, amelyen többek közt megje-
lent Hollaky Arthur főispán, Dr. Domokos Andor 
alispán, Dr. Válentsik Ferenc főügyész, Fás Gyula 
magyar királyi erdőmester, Diószeghy Sámuel ki-
rályi főmérnök, Dorner Béla királyi gazdasági in-
téző, Dr. Török Pál, Péchy Jenő főispáni titkár, Dr. 
Demeter Lőrinc és Szabady Tivadar főszolgabírák, 
Szabó Nándor szolgabíró, Dr. Rosenbaum Pál kör-
orvos, Lántzky József, ifj. Lántzky Sándor, Pap Al-
bert oláhfalvi plébános, Bakó Károly oláhfalvi kán-
tortanító, Balázs István oláhfalvi és Mihály József 
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lövétei községi bírák. A két, egymástól másfél mé-
terre lévő forrást ekkor vették először „nagy csín-
nal és gonddal” kialakított betonburkolatú köpű-
be. A források hozama rendkívül gazdag volt, órán-
ként 10.000 liter vizet szolgáltatott. Az avatóün-
nepség napján a raktárakban 25.000 üveg víz állt 
készen az elszállításra. A kis telep, ahol egy felügye-
lői lakás is állott, csak egypár évig üzemelt, majd az 
első világháború után, 1921-től az itteni források 
vize ismét forgalomba került, mint „Hargitai ter-
mészetes gyógyborvíz”. A forrásbérlő Derzsy Dé-
nes volt, a kútkezelőség pedig Székelyudvarhelyen 
a Solymosy utca 15. szám alatt, ahol a friss töltésű 
ásványvizet állandóan meg lehetett vásárolni.  Az 
alkalikus jellegű, vasas, klóros, szénsavas, magnézi-
umos víz ma is közkedvelt. A völgyben még több 
konyhasós, lúgos ízű borvíz is található (a források 
vizét gyomor-, máj- és epebántalmak gyógyítására 
használják, jó eredménnyel). 

Nem messze ide légirányban, a Tolvajos-patak 
vadregényes andezit (Sólyomkő, Kossuth-szikla) 
sziklákkal határolt, s fenyővel borított szűk völgyé-
ben, védett helyen, a Hargita-ligettől 2 km távol 
fekszik 750 m magasságban az ugyancsak ásvány-
vizeiről egykor nevezetes Kirulyfürdő. Bővizű for-
rásait már az 1700-as években ismerték, s igen lá-
togatott fürdőtelep volt. Enyhe éghajlata, jó leve-
gője, zajmentes környezete keresetté tették. Hargi-
ta megye egyik legszebb fekvésű fürdője volt, me-
lyet három borvízforrás táplált. Patakjai ma is hal-
ban és rákban bővelkednek, erdei tisztásai málná-
ban és eperben. A telepnek fürdőmedencéje is van. 
Tíz villájában diákok üdültek még néhány évvel 
ezelőtt, de már elhagyottan és romosan állnak. For-
rásainak vize a kálciumkarbonátos és vasas borvi-
zek csoportjába tartozik. Az elhanyagolt állapotban 
lévő klimatikus üdülőhely idegbántalmak, csúzos, 
reumatikus betegségek, emésztési zavarok kezelésé-
re nagyon alkalmas volna. 

Ugyancsak Kirulyfürdő közelében, a Tolvajos-
patak völgyében, a Kamilla-forrástól nem mesz-
sze található a Hargita-ligeti tőzegláp. Mintegy 
200 méter hosszú és 100 méter széles. Mélysége 
1,5 méter. A borvizekkel átitatott lápra rendkívül 
ritka növényfajok települtek. A rovarevő Drosera 
anglicán kívül megtaláljuk itt a jégkorszakbeli mo-
csári kőrontót (Saxifraga hirculus) is. A gyógyláptól 
nem messze kövekkel kirakott, régi fürdőmedence 
van. A feltörő szénsavas gázak a használaton kívü-
li fürdőmedence vizét állandóan mozgásban tart-
ják. Nyilvántartott növénytani természetvédelmi 
terület. 

Kirulyfürdőt a Székely Szeltersz völgyéből ke-
leti irányban vezető gyalogösvényen közelítettem 
meg, kikapaszkodva Szerepreze tetejére s meg sem 
állva addig, amíg a Virágos vész oldalából, a Ki-
rály kútjából eredő Kékvize patakot el nem értem. 
Átkelve rajta lassan beereszkedtem a mély patak-
völgybe, oda, ahol a vize a Gyepű-patakéval ösz-
szefolyik. Innen csak pár lépés Egyed József nya-
ralója, ahová igyekeztem. Rövid pihenőm alatt a 
házigazdával folytatott beszélgetés során megtud-
tam, hogy Kiruly és környéke, akárcsak régen, ma 
is vadban gazdag területnek számít. Régóta vadá-
szik a lövétei ember ezen a vidéken. Jelenleg a va-
dásztársaság, amelynek csoportfelelőse Mihály 
Imre, 23 tagból áll. Többüknek már a nagyapja is 
vadászott ezekben a rengetegekben. A házigazdám 
azt is elmondta, hogy a medveállomány túlszapo-
rodásának következményeképp nem ritka látvány 
télen a nyaralók udvarán a medvenyom. Ugyanak-
kor Ilosza, Szárazág és Karulyos pusztája határré-
szek a szarvasoknak nyújtanak élőhelyet. A farkas 
és a hiúz is honos ezen a vidéken. A gazdag állatvi-
lágnak köszönhetően fejleszthető lenne a vadásztu-
rizmus, de ehhez az kellene, hogy a vadásztatáshoz 
kapcsolódó szolgáltatások bővüljenek és ne csak a 
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térségben, hanem a térségen kívül is ismerjék meg 
ezeket a lehetőségeket.

Írott források segítségével a XVI–XVI. százado-
kig nyomozhatunk vissza Kiruly múltjában. Ebben 
az időben már fűrészmalom működött itt, amely-
nek tulajdonosai az oláhfalvi Ferencz és a lövétei 
Sata családok voltak. E csendes völgy oszlopszerű 
andezit sziklái ugyanakkor, amint azt már említet-
tük, a legmegfelelőbb fészkelési lehetőséget biztosí-
tottak a különböző ragadozó madaraknak (karvaly, 
vándorsólyom stb.). Az itteni borvíz fürdővízként 
való hasznosítása a XVIII. században vette kezde-
tét. Felismerve annak gyógyhatását, Erdély vadá-
szatot kedvelő főúri családjai 1740 körül kezdték 
gyógyvízként használni. Gyalakuti gróf Lázár János 
(1703–1772), főkormányszéki tanácsos, a kor jeles 
költője, írója is szívesen időzött itt, és sokat tett a 
fürdő hírnevéért. Lázárt annyira elragadta a fürdő 
természeti szépsége, hogy latinul írt verseiben meg-
énekelte annak környékét, áldott vizeit, a fenyvese-
it és az égre meredező kőszikláit. A források vegy-
elemzését a kibédi származású marosvásárhelyi fő-
orvos, Mátyus István (1725–1802) végezte el elő-
ször, a „hideg savanyú” vasas vizek közé sorolva az 
itteni ásványvizeket. 

A Sólyomkő tövéből felbuzogó főkút és környé-
ke, mintegy 2 katasztrális hold (3.200 négyszögöl 
= 1, 151 ha) már a legrégibb időktől a Lövétei Ró-
mai Katolikus Egyházközség tulajdona volt. A tu-
lajdonjog ügyében, a XIX. század második felé-
ben az egyházközség szinte egy évtizeden keresztül 
(1884 és 1891 között) pert is folytatott a községgel 
és a közbirtokossággal szemben, és végül azt meg 
is nyerte. Ezt a területet az egyházközség úgy hasz-
nosította, hogy árendába adta, azon személyeknek, 
akik „borvizes házakat”, vagyis nyaralókat építet-
tek rajta, és évenként megállapított taxát fizettek a 
házuk által elfoglalt területekért, valamint a fürdő- 
és ivóvízhasználatért. A befolyt összeget célirányo-

san a templom fenntartására fordították. A háztu-
lajdonosok első jegyzéke 1834-ből maradt ránk. 
Mind ebből, mind a későbbi jegyzékekből egyér-
telműen kitűnik, hogy Kirulyfürdőt hosszú évti-
zedeken keresztül elsősorban segesvári, medgyesi, 
kőhalmi szászok látogatták. A második világhábo-
rú után a fürdő még három évig volt az egyház ke-
zelésében. Utána államosították, s a kommuniz-
mus évei alatt, mint pionírtábort, diáküdültetésre 
használták. Az utóbbi évtizedekben azonban a na-
gyobb táboroztatások szüneteltek s a Hargita Me-
gyei Táborigazgatóság kezelésében lévő üres épüle-
tek állaga nagyon leromlott.

Az egyházközség 1990 után jelképesen újra 
birtokba vette az egykori tulajdonát képező für-
dőtelepet, ahol minden esztendőben Kereszte-
lő Szent János napján, vagy a körül búcsús misét 
tartanak, amelyen a kirulyi magánvillák tulajdo-
nosai és Lövéte apraja-nagyja nagy számban vesz-
nek részt. 2007-ben harangláb- és harangszente-
lésre is sor került. A harang felirata, amely éven-
te egyszer szentmisére hívja a híveket, a követke-
ző: KÉSZITETETT KERESZTELŐ SZENT JÁ-
NOS TISZTELETÉRE A LÖVÉTEI EGYHÁZ-
KÖZSÉG A KÖZBIRTOKOSSÁG VALAMINT 
LÁZÁR IMRE CSALÁDJA – ADOMÁNYO-
ZÓK JÓVOLTÁBÓL. KIRULYFÜRDŐ 2007. 
Azóta az önkormányzat, az egyházközség és a köz-
birtokosság közös összefogással egy szabadtéri ol-
tárt is felépített itt. Ennek oltárasztalát a közbir-
tokosság készítette el s nemrég szentelte fel Lász-
ló István lövétei, valamint Veress Sándor Levente 
homoródkarácsonyfalvi plébános a legutóbbi bú-
csús szentmise alkalmával.

A diáktáboron felül, az egykori hidegfürdő fek-
helyével és az erdészházzal átellenben, a Tolvajos-
patakon átvezető híd szomszédságában mintegy 
20-25 m magas szikla tűnik a szemünk elé a fe-
nyők közül. Régen Heidenheim (ennek elnevezé-
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sére egy szomorú esemény adott alkalmat, ugyan-
is 1886 nyarán egy ilyen nevű szász kislány, tete-
jéről lecsúszva, szörnyethalt) volt a neve, ma Kos-
suth-szikla. Még 1895-ben keresztelték el a sziklát 
Magyarország első szabadon választott, 1894-ben 
elhunyt kormányzó elnökéről, Kossuth Lajos-
ról. Ezen alkalommal az Erdélyi Kárpát Egyesület 
(EKE) Udvarhelyi Osztályának lelkes tagjai a szik-
lára erősítettek egy érctáblát is, amely Lánczky Sán-
dor szentkeresztbányai vasgyárában készült. A táb-
la azonban a történelmi események, rendszerválto-
zások forgatagában időközben megsemmisült. Ille-
téktelen kezek eltávolították a szikláról. A Lövétei 
Polgármesteri Hivatal 2005-ben ünnepélyes kere-
tek között új emléktáblával jelölte meg a Kossuth-
sziklát. Az új emléktábla, amelynek felirata: KOS-
SUTH-SZIKLA 1895 – 2005, a székelyudvarhelyi 
Select Metlemplast Kft. öntödéjében készült el, a 
lövétei születésű Lázár Imre vezérigazgató ajándé-
kaként.

A Tolvajos-patak és az Ilosza-patak összefolyá-
sától mintegy száz méterre, a Festő borvíz felé ve-
zető út bal oldalán egy „lobogó” borvízforrással ta-
lálkozik a vándor, amely tulajdonképpen egy geo-
lógiai fúrásnak köszönheti a létét. Ezt az artézi ku-
tat, amelynek különleges működése (a furat csövén 
hol hirtelen magasra ugrik, hol meg teljesen vissza-
esik a víz) mindig magára vonja a turisták figyel-
mét, a Geolex Rt. fúrta. A kút vize, amely 16°C 
hőmérsékletű s kis lápszerű képződményt alakí-
tott ki maga körül, legtöbb estben kihasználatlanul 
ömlik bele a Kiruly vizében. A nyári hónapokban 
a Kossuth-szikla háta mögött lévő nagyméretű be-
tonmedencét töltik fel vele.

Kirulyfürdőtől északra, a Hargitaliget felé, 
mintegy 2 km-nyi gyaloglás után elérjük a Tolva-
jos-patak és a Köves-patak egybeszakadásánál (a 
két patak vize itt kapja a Kiruly vize nevet) fek-
vő Festőborvizet, amelyet régebb Kamilla és Har-

gita forrás néven palackoztak. A borvízforrás mel-
lett a XIX. század végén egy festékőrlő malom mű-
ködött, innen a neve. Itt készítették egykor a kü-
lönböző színű kovasavakat tartalmazó viaszopál-
ból a kitűnő sárga (okker) festéket, amely alkalmas 
volt az időjárás viszontagságainak kitett épületré-
szek befestésére is. 

Innen mintegy 400 m-re, 810 m tengerszint fe-
letti magasságban, a Tolvajos-patak bal oldalán te-
rül el a hargitaligeti forrásláp (Szortyogó), amelyet 
Bányai János geológus fedezett fel. A forrásláp szé-
lén egy elhanyagolt, 4x7 méteres medence látható, 
amelynek környékét a láp lassan visszaállítja erede-
ti állapotába. Ugyancsak a neves geológus bukkant 
rá 1926-ban a Köves-patak keleti oldalán egy szo-
ba nagyságú (10 m hosszú, 5 m széles, 2 m magas) 
sziklaodúra, vagyis az ún. opálbarlangra, amely saj-
nos mára már teljesen beomlott. A környékén vi-
szont még mindig találni változatos színű (üvegsze-
rű, átlátszó, fehér, szürke, sárga, zöld, fekete) opál-
darabkákat, amelyek sok esetben ásványi réteggel 
bevont faágak, falevelek megkövült lenyomatait 
őrzik.

Az egykori Festőmalom-teleptől (bérlője a két 
világháború között a székelyudvarhelyi Fernenger 
Gyula volt) és viaszopálbarlangtól tovább gyalogol-
va a sűrű fenyves erdő között vezető úton északnak, 
a Veresbükk oldalából eredő Köves-patak folyásával 
szemben csakhamar Kalibáskőre érünk. Itt, az Ud-
varhely vidékét és Csíkot összekötő 13A jelzésű or-
szágút mellett a XIX. század második felében még 
csak egy útkaparó őrház állt a rengeteg közepén. 
Ma, az őrházzal átellenben, az időszakosan műkö-
dő Kalibáskő vendéglő háta mögött egy, a tájba illő 
menedékház hívja fel magára az átutazók figyel-
mét. A menedékházat, amely 2007 májusa és 2008 
nyara között épült, Nagy Zsolt székelyudvarhelyi 
építész tervezte. Tulajdonosa Bencze Tibor. A ter-
vezéskor egy 1932-ben Kós Károly által tervezett 
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Gyilkos-tói nyaraló szolgált modellként. Az épü-
let bár a kívülről szemlélődőnek úgy tűnik, nem az 
egykori nyaraló hű másolata, a tetőszerkezet, a te-
tősíkoknak a rajza majdnem egy az egyben meg-
egyezik azzal. Nem Kós Károly-i viszont az épü-
let szerkezeti eleme, a belső elrendezés, térbeosztás 
stb., de a menedékházat, amelynek környéke télen 
rendszeresen kutyaszánhúzó versenyek helyszíne, 
igyekeztek a tájba úgy beleilleszteni, hogy hatásá-
ban a neves építész által tervezett épületeket juttas-
sa a szemlélődő eszébe.

Kalibáskőn és környékén fejti ki tevékenységét 
a Kalibáskő Gyerekvilág Alapítvány, amelynek az 
egész évet lefedő programjai (programvezető Ko-
vács Ildikó), kreatív táborai egyre népszerűbbek 
a Székelyföldön. Szorgalmi időben az Erdei Isko-
la és Óvoda várja változatos, korosztályra szabott 
programokkal az osztályközösségeket, óvodai cso-
portokat. A februári szünidőben síiskolát szervez-
nek a gyerekeknek. A húsvéti vakáció az úszóisko-
la és román nyelvtanulás ideje. A nyári vakációban 
7 napos turnusokban váltakoznak a különböző le-
hetőségek: Bábel tornya (román vagy angol nyelv-
tréning), sporthét (kerékpározás, kalandozás), kéz-
műves hét, környezetbúvár hét, kreatív hét. Az őszi 
szünidőben Bábel tornya románul c. nyelvtréning 
programon vehetnek részt a gyerekek. Az egyesület 
természetvédő munkájának eredményeképp a köz-
elmúltban több Hargita megyei általános iskola ta-
nulóinak, a csíkszeredai hegyi mentők aktív, ön-
kéntes közreműködésével, a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség és a Lövétei Közbirto-
kosság összefogásának köszönhetően 2009. októ-
ber 17-én átadták a Kalibáskő–Kiruly közt vezető 
tanösvény első szakaszát. A diákok a környezetvé-
delmi szakemberekkel közösen hat ismeretterjesztő 
táblát helyeztek el az ösvény mellett, valamint gya-
logos közlekedésre alkalmas híd épült a Tolvajos- 
és a Köves-patakon. A híd megépítéséhez szüksé-

ges faanyag rendelkezésre bocsátásán túl, az utób-
bi munkálatoknak az oroszlánrészét a lövétei köz-
birtokosság vállalta magára, akárcsak annak a kilá-
tónak a megépítését, ahonnan a védett hargitaligeti 
forrásláp élővilágát lehet megfigyelni. A térség első 
tanösvénye, amely a Hargita-hegység jellegzetes 
élőhelyeinek, jellemző természeti értékeinek meg-
ismerését szolgálja, teljes hossza közel négy kilo-
méter, megtétele gyalogosan legtöbb két és fél órát 
vesz igénybe. Az egyesület tervei közt szerepel, 
hogy az elkövetkező években a tanösvényt bicikli-
vel is bejárható szakaszokkal bővítik tovább. Ezeket 
a bicikliutakat a Szeltersz- és a Vargyasi-szoros irá-
nyába az almási barlangig, valamint Hargitafürdő 
irányába szeretnék kiépíteni.

A Kalibáskőn áthaladó 13A jelzésű ország-
út, kezdve a Vargyas-patak völgyétől, „hullámoz-
va” kanyarog át a Hargitán. Az országútról köny-
nyen megközelíthető a Király kútja nevezetű bő-
vizű forrás, amelyből a Kékvize-patak ered, a Cse-
retető oldalában egy kövekből mesterségesen ösz-
szehordott nagyobb halom alól csordogálva ki. A 
kút feletti martban, a fák mögött megbújva  talál-
ható az a nagy kő, amelyen a következő felirat ol-
vasható: „Ha ELMO TÜZED / VILÁGIT ELŐT-
TEM / ÉN áTVÁGOM / ÉRTED AZ / ÉLET 
ÉJTZAKÁT.” A feliratot évszámmal is ellátták, de 
sajnos ma már nem olvasható. Az ujjnyi mély és 
arasznyi nagyságú betűkből álló felirat alatt egy 
nagyméretű, de igen megkopott „monogram” is 
látható, amely alighanem készítőjének nevét rejti, 
arra várva, hogy egykor valaki csak megfejti, hogy 
ki volt az az álmodozó, aki fáradtságos munkával a 
fenti szép gondolatokat e kőbe belevéste.

Kékvize dombjáról az országút beereszkedik 
a Gyepű-patak völgyébe. Itt Gyepű-patak lejtő-
jén, a régi út nyomvonala mellett, egy szépen fa-
ragott kőkereszt áll, melynek feliratát annak ide-
jén Orbán Balázs is megpróbálta kisillabizálni. A 
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kőkeresztre ez van írva: VÁNDOR ÁLLJ MEG 
/ VÉRES A FÖLD/MELLYEN ÁLLSZ / HOL 
UTAD VEZET / K. VÁSÁRHELYI POLGÁR 
JANCSÓ FERENCZ ITTEN VESZETT 1860. 
Majus26. SZEKERÉTŐL / ÖSSZE ZÚZVA 
ÉLETÉT KI OLTVA ITT VESZITE / TTE EL 
E JELT VÉRZŐ SZIVŰ NEJE NAGY KAR-
OLY / NA KÖNYEK KÖZÖTT / EMELTET-
TE / UJITATOTT 1898./ […] VÁROSI / ADÓ 
TISZT JANCSO / JÁNOS KÉZDI/VÁSÁRHE-
LYI POLGÁR/ MAGORI BÁLINT / KÖZBE JÁ-
RÁSA / FOLYTÁN. Gyepű-patak völgyéből, egy 
nagy kanyar után a Somkő hátára (900 m) érke-
zünk. Az évszázadokon át tartó irtás következtében 
az egykori itteni erdőrengeteg megritkult mára, de 
azért még manapság is erőteljes tájképformáló té-
nyező az alacsonyabb részeken, a vulkáni fennsík 
déli peremén a lombhullató (főleg bükk) erdő. A 
bükkösök fölött a lucfenyő alkot kiterjedt erdősé-
geket. A fenyvesek a Hargita keleti oldalán egészen 
a Csíki-medence pereméig leereszkednek. Külön 
színfoltot képeznek a gyér ligetes erdők, patakpar-
tok, források környékén, tisztások szélén megbú-
vó szálláshelyek, tanyák és a kiterjedt erdei legelők. 
Elhaladva a Tánczos-lovagló egykori épülete mel-
lett, az országút újból leereszkedik a Köves-patak 
völgyébe, s a kanyar után megérkezik Kalibáskőre. 

Kalibáskő után – a sekély vizű Lehetetlen-patak 
ártere után – az Ángyos nevezetű határrészen már 
kezdődik a fenyvesek hazája. Innen a hargitafürdői 
elágazás, a Tolvajos-tető vagy hágó legmagasabb 
pontja alig 5 km. A feléje kanyargó országútról, a 
meggyérült fenyőerdő között rálátni Lenkút tanyá-
ira. Régebb több sokgyermekes lövétei család gaz-
dálkodott itt. Most csak egy tanya lakott állandó-
an. E tanya lakói lövétei Bencze József és felesége, 
Margit asszony, akik véglegesen 1992-ben költöz-
tek ki Csíkszeredából a havasra. 

A Tolvajos hágó, amely a Hargita központi tö-
megét a Dél-Hargitától elválasztja, a szóban forgó 
hegység legkönnyebben járható hágója már ősidők 
óta. Környékét Nagyerdőnek is nevezik. Bizonyá-
ra kevesen tudják az olvasóim közül, hogy Tamá-
si Áron itt lelte meg Ábelt, ebben a rengetegben, a 
lövétei Ladó Lajos személyében, akit édesapja sze-
gődtetett el a Csicsói Hargita (1733 m) délnyugati 
előterében fekvő Tolvajos-tetőre „vágott tűzifa őr-
nek” 1923-ban. Innen vitték el a beszédet ügyesen 
gombolyító tizenéves legényecskének hírét a kör-
nyéken kirándulók Tamásihoz Kolozsvárra. Ké-
sőbb személyesen is megismerkedtek. Ladó Lajos 
sokat mesélt Tamásinak Kolozsváron a hargitai él-
ményeiről, „színesen, elevenen, fordulatosan”.  Ta-
mási arra biztatta, hogy jegyezze fel élete történe-
tét, vagyis próbálja leírni, amit neki elmesélt. Ezt 
katonai szolgálata alatt meg is tette. A katonai szol-
gálata után visszatért Kolozsvárra és egy „kalan-
dos” történetekkel teleírt szürke fedelű, kockás is-
kolai füzetet adott át Tamási Áronnak, aki átbön-
gészte a füzetet. Egy-két érdekes epizódot kiraga-
dott belőle, és átdolgozta őket. Az alaposan átdol-
gozott részletek 1931 áprilisában, Tamási néhány 
meleg, kedves ajánló sorával együtt az Erdélyi He-
likonban meg is jelentek Kicsi erdőőr feljegyzése-
iből címmel. Ezek a kis történetek és az „ágrólsza-
kadt szegény székely legényke” élete megzsendítet-
ték Tamási lelkét, gyermekkora és cseperedő ifjú-
kora erdei-mezei emlékeit, és az író megteremtette 
„a székelység talpraesettebb értelmét, kedvét és szo-
morúságát” egyaránt magában hordozó legkedve-
sebb regényfiguráját, az Ábelt. Egy székely fiú me-
sébe illő történetét, tele költészettel, természetsze-
retettel, vagyis az Ábel a rengetegben-t, amely XX. 
század egyik legszebb magyar regénye lett.

[Erdélyi Magyar Adatbank]



156

[Erdélyi Magyar Adatbank]



157

Lövéte és Homoródalmás között mintegy öt ki-
lométer a távolság, és mégis, amint azt az utób-

bi község jeles szülöttje, Szabó Gyula (1930. szep-
tember 11. – 2004. december 21.) írta, renge-
teg köztük a különbség: „más a szőttes, tarisznya 
csíkja, más a ruházat, más a nyelv…”. Egy azon-
ban közös bennük, mindkét község lakóinak saját 
szülőfalujuk „a világ közepe”. A két település ha-
tárán, ahol a Nagyhágó-patak (az almásiak Csősz-
pataknak hívják) és a Csergászó-patak szinte egy-
mással szemben beleszakad az Oltba igyekvő Kis-
Homoród vizébe, a 132-es megyei út bal oldalán 
egy kőkereszt áll, jelezve a katolikus világ végét. A 
keresztet 1885-ben egy régebbi fakereszt helyére a 
lövétei Lázár János állíttatta. Felirata: „TÁVOL / 
LEGYEN TÖL / LÜNK DICSE / KEDNI MÁS 

/ EGYÉBEN / MINT A MÜ / URUNK / JEZUS 
/ KRISZTUS / KERESZTJEBEN / PAL. G. 14. 
1885 4/4.”. Ha Lövéte a katolicizmus végső bás-
tyája, akkor Homoródalmás a két Homoród menti 
unitárius vallás „fellegvára”. Jánosfalvi Sándor Ist-
ván még 1858-ban így írt Almásról: „… egy, a szé-
kelységnek legnagyobb, legderekabb falui s az er-
délyi unitáriusoknak legnépesebb és legvirágzóbb 
megyéi közül”. Ez a jellemzés illett is rá, egészen 
az 1970-es évek közepéig, amikor a buzgó unitári-
us hívek száma még 2000 lélek fölött volt. Sajnos 
a falu népességének száma napjainkra 1400 fő alá 
apadt. Az utolsó népszámlálás (2002) alkalmával 
1415 főt vettek számba itt, közülük 6 románnak, 
1409 fő magyarnak vallotta magát, annak ellenére, 
hogy a településen jelentősebb, mintegy 250 fős ci-
gány közösség él. Felekezetileg a község népessége 
ekkor a következőképpen oszlott meg: 1168 uni-

HomoródaLmáS
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tárius, 204 római katolikus (templomuk, amely a 
falu felső felében áll, 1910–1912 között épült), 18 
református, 19 egyéb és 3 baptista.

A lövétei kőkereszttől a Kis-Homoród völgye 
kissé összeszűkül. Nyugatra a Várhegy (836), vele 
átellenben a Szármány-hegy (734 m) emelkedik. 
Elhaladva az utóbbi hegy lábánál fekvő katolikus 
temető mellett, csakhamar a falu házai közé érünk, 
ahol tábla jelzi, hogy a híres-neves, mintegy négy 
kilométer hosszú Vargyas-szoros (ahol 122 barlan-
got tartanak nyilván) felé hol kell kitérni.

Homoródalmás régi település. Bencző Dé-
nes volt almási unitárius lelkész feljegyzéseiből (A 
Homoródalmási Unitárius Egyházközség történe-
te, a mai templom fennállása 200 éves évfordulójá-
nak megünnepléséig. Homoródalmás, 1986.) tud-
juk, hogy az ember több ezer éve megtelepedett itt, 
ezen a környéken. Szabó Béla almási lakos az 1950-
es években a fent említett lelkészhez két kőbaltát is 
eljuttatott, amelyek a Belső-Sárosrév határrészen, 
Függőbükk mellett kerültek elő. A Vargyas-szoros 
barlangjaiban alkalomadtán nemcsak a vad, ha-
nem az ember is otthont talált a csiszolt kőkorszak-
tól egészen a kora újkorig. Ezt számos régészeti le-
let bizonyítja. Az ember jelenléte ezekben a barlan-
gokban 7–8000 évre visszamenőleg igazolt. A falu 
határában a Pipások dombja, a Tatársánc és a Ta-
tárkápolna is közismert régészeti lelőhelyek, ahon-
nan nemcsak vas- és bronzkori, hanem középkori 
leletek is jelentős számban kerültek elő. 

A falu nevének első írásos említése, amely nyel-
vészeink szerint az alma köznév -s képzős származé-
ka, az 1332–1337. évi pápai tizedjegyzékben törté-
nik. 1333-ban Péter nevű papja hat, 1334-ben pe-
dig két régi báni dénárt fizetett az egyházi adóban. 
Jánosfalvi Sándor István szerint e nagy falu öt ki-
sebb falucskából alakult össze, úgymint Varjasból, 
amely a Vargyas vize völgyében feküdt, Kakodból, 
a Szármány nevű hegy alatt, valamint a falu dere-

kában fekvő Benczőfalvából és a falun alul fekvő 
Cikefalvából. Az ötödiket Rigófalvának hívták, és 
legfelül, a Kis-Homoród nyugati, „verőfényes ol-
dalán” feküdt.

1566-ban, a II. János király hadában híven 
szolgált udvarhelyszéki főemberek és lófők névso-
rában Almásról 6 lófő, valamint két gyalog szolgá-
ló családfő nevét jegyezték fel. Egy évvel később, 
1567-ben a székely székek 25 dénáros adójának 
összeírásában a falu 46 portával szerepel. Ebben az 
időben még állt a falu első temploma, a település 
alsó végén, azon a határrészen, amelyet ma Cson-
katemplomnak hívnak. E régi templom alapkövei-
nek nagy részét az 1930-as években a háza építésé-
hez anyagot gyűjtő Sebestyén Dénes kiásta. A kol-
lektív gazdaság megalakulása után, amikor első al-
kalommal végeztek mélyszántást ezen a területen, 
faragott köveket, azaz gótikus bordákat forgatott 
ki a traktor ekéje a földből. Ezek ma – más közép-
kori faragványokkal (egy gyámkő és egy keresztelő-
medence töredéke) együtt – a paplak udvarán lát-
hatók. E templom helyett, amely valószínűleg az 
1658–1661 közötti török–tatár dúlások alkalmá-
val vált romossá, a falu népe 1693-ban emelt új is-
tenházát, de nem a régi helyén, hanem immár bent 
a faluban, a mai parókia szomszédságában (Józsák 
dombja). Ez a templom 1785-ig állt fenn. 

Amíg a település központjában emelkedő mai 
unitárius templomot elértem volna, beköszön-
tem egy régi jó ismerősömhöz, Oláh Sándorhoz. 
A Csíkszeredában élő és dolgozó, de szülőfalujá-
ba, Almásra rendszeresen hazajáró Oláh Sándor a 
jelenkori Kis-Homoród mente településeinek, sőt 
mondhatnánk a székelyföldi falusi társadalom gaz-
dasági, társadalmi jelenségeinek szakavatott kuta-
tója. Sándor a csíkszeredai KAM – Regionális és 
Antropológiai Kutatások Központjának is alapí-
tó tagja volt. Az intézet megalakulásától (1990) 
rendszeresen részt vett annak különböző kutatá-
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delemség vészterhes múltjába vezeti az olvasót, vá-
laszt keresve a jelen sorsfordító kérdéseire.

Homoródalmás mai unitárius templomát, 
amely a községközpont leglátványosabb épülete 
(hossza 35 m, szélessége 9,5 m, magassága 11 m, 
falainak vastagsága 1,89 m, a torony magassága 52 
m), Csete Árpád lelkész úrral együtt vizitáltuk meg. 
Egy új templom építésének gondolata már 1782-
ben felvetődött az egyházközségben. Engedélyezé-
sét levélben kérték az almásiak a Guberniumtól, 
kérésükre pedig kedvező válasz érkezett. Mivel a 
régi templom helye nem volt megfelelő az építke-
zésre, az egyházközség cserevásár útján új fundust 
szerzett az építendő templom számára a falu köz-
pontjában. A templom- és toronyépítés minden 
egyes mozzanatát nyomon követhetjük árkosi Ba-
rabás Sámuel, az egyházközség akkori lelkésze által 
vezetett protocollumból. Az építésről szóló szerző-
dést 1785. március 30-án kötötték meg Boldizsár 
József székelyudvarhelyi építészmesterrel, szeptem-
ber 22-én kezdetét vette a fundamentum kiásá-
sa, és megtörtént az ünnepélyes alapkőletétel is. A 
templom építésének anyagi alapjait többek közt a 
hívek „jóindulatú megajánlása”, a makkot termő 
erdők bérbeadása, a kalákában történő mészégetés 
és a mész eladása, valamint a falu négy malmának 
vámja biztosította. Amint azt Barabás lelkész A ke-
gyesség munkájának jegyzőkönyve című verses be-
számolójában is olvashatjuk:

„Négy malmai vagynak bizonyos gazdáknak 
Na  gyob bat mondjuk mű Falu Malmának 
Ket  teit Mihájok, Kovács s Szabókénak 
Negye diket Rigók s mások sajáttyának 
 
Ezeknek hasznából templomunk jól épült 
Kívül belül malmak vámja által szépült 
Ezekből naponként summás Pénzünk került 
Ez okozta, hogy még Cassánk meg nem ürült 

si programjaiban, illetve bekapcsolódott anyaor-
szági intézmények székelyföldi kutatásaiba (Poli-
tikatudományok Intézete, Kisebbségkutató Inté-
zet, Teleki László Intézet). Kutatási témái, ame-
lyek – mint említettük – elsősorban a Homoródok 
mentére terjednek ki, felölelik többek közt a val-
lás és identitás kérdését a két világháború közöt-
ti Homoródalmáson, a cigány–magyar együttélés 
vizsgálatát a falusi környezetben, a falusi térségek 
gazdasági-társadalmi változásait 1989 után (Falu-
si látleletek. Csíkszereda. 2004.), a kollektivizálás 
korszakának társadalmi, politikai változásait 1949 
és 1962 között (Csendes csatatér. Kollektivizálás és 
túlélési stratégiák a két Homoród mentén. Csík-
szereda. 2001.), valamint az állam és társadalom 
viszonyrendjét 1940–1944 között (Kivizsgálás. 
Írások az állam és a társadalom viszonyáról a Szé-
kelyföldön. Csíkszereda, 2008).

Továbbhaladva a községközpont felé, csakha-
mar szembetaláltam magam a szépen felújított mű-
velődési házzal, amelyet nemrég a falu jeles szülött-
jéről, a fennebb már említett Szabó Gyula () íróról 
neveztek el ünnepélyes keretek között. Az író em-
lékét, a fiatalok öntudatát erősítendő, példaértékű-
en ápolják Homoródalmáson. Sírjánál már 2005-
ben, születésének 75. évfordulóján kopjafát állít-
tatott Hargita megye tanácsa, Homoródalmás ön-
kormányzata és a Rika Kistérségi Társulás. Ugyan-
csak az almásiak kezdeményezésére jelent meg a 
Szívszakadásig. In memoriam Szabó Gyula című 
kötet (Csíkszereda, 2005.), amely a pályatársak 
visszaemlékezéseit tartalmazza a Kolozsváron élt és 
az Utunk, majd a Helikon című folyóirat munka-
társaként dolgozó íróról, akinek nevét elsősorban 
az ’50-es években írt Gondos atyafiság című re-
génytrilógiája tette ismertté. A legterjedelmesebb 
és legjelentősebb történelmi regénye A Sátán lab-
dái cimű négykötetes műve, amely az Erdélyi Feje-
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Kivált a nagy Malom sok hasznot bé hajtott 
Százon felljül negyven két forintot adott 
Mikor Gothárd István Malom Biróságot 
Viselt Pál Istvánnal s dicséretet kapott.”

A templom befejezésére, Gritz Antal pallér irá-
nyítása alatt, végül is hat év múlva, 1791-ben ke-
rült sor. A hívek 1792-ben „közegyezés szerént” a 
templomi ülésrendet is meghatározták. A székek 
elosztását egy 36 tagú bizottság végezte aszerint, 
hogy a templomépítésen „ezen a terhes munkán ki 
miszerint dolgozott, ezen munkára miképpen ada-
kozott”. A késő barokk stílusban épült templom 
észak–dél tájolású. 1830 óta bádogfedésű, gúla ala-
kú sisakkal ellátott tornya a déli homlokzatnál áll, 
s annak keleti oldalán lévő ablakmélyedésben a kö-
vetkező felirat olvasható: ÉPÜLT 1785 – 1786-
BAN. A 200 ÉVES ÉVFORDULÓRA MEG-
JAVITOTTÁK 1986-BAN. ERŐS TORONY AZ 
URNAK NEVE, AHHOZ FOLYAMODIK AZ 
IGAZ ÉS BÁTORSÁGOS LÉSZEN. PÉLD. 18. 
r. 10. v. A toronyban jelenleg két harang van el-
helyezve. A kisebbiket még 1782-ben öntette az 
egyházközség. Brassóban készült Tartler János ha-
rangöntő mester öntödéjében. Súlya 4 és fél má-
zsa. Felirata: AZ EGY IGAZ ISTEN DICSŐ-
SÉGÉRE ÉS A JÉZUS KRISZTUSNAK TISZ-
TELETÉRE ÖNTETETT AZ HOMORÓD 
ALMÁSI UNITÁRIA ECCLESIA KÖLTSÉGÉ-
VEL 1782 J. T. A nagyobbik harang az első világ-
háborúban elrekvirált nagyharang helyett 1926-
ban készült a nagyszebeni Schieb-Kauntz harang-
öntő cég műhelyében. A fisz hangú harang súlya 
700 kg. Felirata: AZ EGY ISTEN DICSŐSÉ-
GÉRE KÖZADAKOZÁSBÓL ÖNTETTÉK A 
HOMORÓDALMÁSI UNITÁRIUS EGYHÁZ-
KÖZSÉG HIVEI AZ 1926-IK ÉVBEN. E két ha-
rang mellett egy használaton kívüli óraszerkezet is 
található a toronyban. Annak idején, még az első 

világháború előtt, 1913-ban Csomor József agyag-
falvi mester készítette, a még 1833-ból származó 
öreg toronyóra helyett. Simén Domokos, aki 1927 
és 1945 között volt Homoródalmás lelkésze, je-
gyezte fel róla az általa írt egyházközség-történet-
ben, hogy a Csomor-féle óra igen érdekes szerke-
zet volt. A negyedórákat is jelezte, ugyanakkor „az 
egész óra ütés előtt a toronyablakba kiállott egy 
székely ruhás alak, egy csengettyűjelzéssel híva fel 
a figyelmet arra, hogy most egész óra ütés jele kö-
vetkezik”, egy másik szerkezet pedig a hold járását 
jelezte. Az órának azonban volt egy alapvető hibá-
ja, hogy soha még pár hónapig sem járt pontosan. 

Még mielőtt a toronyból végleg leereszkedtem 
volna, megtekintettem azt a négyszögletesre fara-
gott követ, amely annak északnyugati falában, a 
templom padlásától mintegy két méter magasság-
ban van beépítve „fejjel lefelé”. Ez a kő a koráb-
bi templomból került ide, ugyanis rajta az ANNO 
1693 felirat olvasható.

A hatalmas és világos, fehérre meszelt temp-
lomba lépve először a szép és csinos szószék tűnik 
az ember szemébe. Fenyőfából és nyárfából fara-
gott, halványzöld alapú koronáját faragott tulipá-
nok és virágkoszorúk díszítik. E tetszetős kivite-
lezésű szószékkorona, melynek felirata „A SERE-
GEKNEK URA, ÉKES KORONA ÉS SZÉP KO-
SZORÚJA AZ Ő MARADÉK NÉPÉNEK ISA. 
25. 5. 1793.”, Szenterzsébeti Szakács Mihály ud-
varhelyi asztalosmester műve. Az úrasztala egy év-
vel korábban, azaz 1792-ben készült, és Farkas Mi-
hály kurátor ajándéka. A szószéktől jobbra a papi 
szék van elhelyezve. Felső részét középen kovácsolt-
vas virágkoszorú díszíti. A pirosra festett virágok 
és a zöld levelek szív alakú szára közé egy kis le-
mezt helyeztek, melyen a következő felirat olvas-
ható: PETER GÁBOR 1832. A szószékkel szem-
ben lévő karzat mellvédjén is látható egy felirat, és-
pedig: SUMP: PROPRIIS ECCLA. UNITARIAE 
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Az unitárius templom és a hajója A római katolikus templom és a szentélye
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Házak a Főút mentén

Kilátás az unitárius 
templom tornyából
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1791. A templom nyugati falán láthatók az első 
és második világháborúban hősi halált halt almási 
atyafiak fehér márvány emléktáblái. Az elsőben 77-
en, míg a másodikban 39-en vesztették életüket.

Az évszázadok folyamán a homoródalmási 
unitárius egyházközség több alkalommal is épít-
tetett orgonát magának. Ezt az orgona karzatá-
nak mellvédjén látható évszámok (1817, 1870, 
1929) is egyértelműen bizonyítják. Az első orgo-
nát Nagysinki Eitel András mester, a másodikat 
Kolonics István építette meg. Utóbbi sípjait az első 
világháború alatt elrekvirálták. Ezek pótlására s az 
orgona teljes feljavítására 1929-ben került sor. Aki 
a szükséges munkálatokat felvállalta, és becsülettel 
el is végezte, ahogy azt a játszóasztalon is olvashat-
juk, Einschenk Károly brassói orgonakészítő mes-
ter volt, akinek ez a hangszer negyvenedik műve 
volt. Homoródalmás unitárius templomának meg-
látogatása után, az 1864-1865-ben épült papi lak-
ra tértem be. Nem véletlenül, ugyanis itt lapul, 
szépen rendben szedve és dobozolva, a falu „múlt-
ja”, vagyis az unitárius egyházközség levéltára, egy 
festett szekrényben, amelyet az idegenbe szakadt 
almásiak adományoztak, még a két világháború 
közötti időszakban az eklézsiájuknak. Ezt a rajta 
olvasható felirat is tanúsítja: E SZEKRÉNYT ÉS 
KÖNYVTÁRT SZERETETÜK ÉS HIVSÉGÜK 
JELÉÜL AZ INNEN KÜLÖMBÖZŐ IDŐ-
BEN ELSZÁRMAZOTT TESTVÉREK AJÁN-
DÉKOZTÁK A HOMORÓDALMÁSI UNI-
TÁRIUS EKLÉZSIÁNAK 1936-BAN. / ISTEN 
ÁLDÁSA SZÁLLJON A HIVEK SEREGÉRE, 
IMÁDKOZZUNK EGYMÁSÉRT. A levéltá-
rat évszázadok során többször is rendezték. Tárgy-
mutatóját 1903-ban Ajtay János, akkor fungáló 
lelkész készítette el, aki ebből az alkalomból an-
nak rövid történetét is felvázolta. Szerinte a levél-
tár már a XIX. század elején rendezve volt, ezt az 
1820-ban készült „katalogus” is bizonyítja. Hogy 

később milyen körülmények következtében „zava-
rodott” össze s vesztek el belőle iratok, azt már a 
szóban forgó lelkész sem tudta kibogozni. A ren-
detlen összevisszaságban hányt-vetett irományokat 
1895-1896-ban a lelkész rendezte, s a tetemes hi-
ányt úgy igyekezett pótolni, hogy templomi hirde-
tések útján kérte a híveket az esetleg kezükben ke-
rült iratok visszajuttatására. Sikerült is több érté-
kes darabot visszaszerezni, nevezetesen az egyház-
község „libbelusát” is, amely az 1744-ben, Meny-
hárt Sámuel az udvarhelyszéki unitárius esperes lá-
togatása alkalmával felvett jegyzőkönyvel kezdő-
dik. A mintegy háromszáz oldalnyi libbellus meg-
sárgult lapjain fontos egyháztörténeti, művészet-
történeti és köztörténeti adatok maradtak ránk 
Homoródalmás múltjára (de nemcsak) vonatkozó-
an, az 1809-es évvel bezárólag. Pontos kimutatások 
találhatók benne az egyházközség „bonumairól”, 
vagyis a javairól, számadásairól, feltaláljuk bennük 
a lelkészek, kurátorok, iskolamesterek neveit stb. 
Magának a levéltárnak, amelynek tartalmával, már 
az 1980-as években, Bencző Dénes lelkész szíves 
jóvoltából megismerkedhettem, a legrégibb darab-
ja egy 1596. június 29-én kelt levél. Ebben Almás-
sal határos településekről (Csíktaploca, Zsögöd, 
Csikszentkirály, az azóta elpusztult Dobó, Füle és 
Lövéte) származó 26 tanú tesz vallomását, Kará-
csonyfalvi Tamás és oklándi Szolga Ambrus fogott 
birák előtt, arról, hogy Farkasmező határrész nem 
közhavas, hanem „Almási határ.” A levéltában még 
számos határigazító, határkijelölő irat található a 
XVII-XVIII. századból, bizonyítva azt, hogy a falu 
népe többször pereskedett az őseitől örökölt hatá-
rai érdekében, igyekezve a határsértő szomszéd te-
lepülések lakóitól vagy külső birtokosoktól megvé-
deni azt. A levéltár iratait legutóbb Dr. Szögi La-
jos és diákjai rendezték szakszerűen 2008 nyarán. 
Az iratok közt néhány olyan is található, amely a 
falu lakóinak ősi idők óta folytatott, sajátos helyi 
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építeni; nem pedig oláhos kunyhókat”. Ilyen kékre 
meszelt, meredek cseréptetős épület áll a falu dél-
nyugati részén, a Német utca sarkán (18. szám) a 
Bencző-féle örökségen is. Ez a ház arról híres, hogy 
benne másodlagosan beépített XVII. századi fö-
démgerendák találhatók. A középen elhelyezett ke-
resztgerendáján, amely egy régebbi épület mester-
gerendája lehetett, a következő felirat olvasható: 
MICHAEL SZILA/GI ET UDVARHELI/ A : D 
: 1645. A régebbi épület, amelyet a XIX. század-
ban részlegesen (vagy teljesen) átépítettek, valószí-
nűleg nem más, mint Almás régi paplaka, amely-
ről Jánosfalvi Sándor István is megemlékezik, felje-
gyezve róla ottjártakor (1858 előtt) azt, hogy „régi 
vakolatlan és idomtalan alakjában még ma is áll 
az also falu végén”. Mindezeket figyelemben véve 
úgy gondoljuk, hogy a ligatúrát (egybeírt betű) is 
tartalmazó, gondosan metszett felirat egy Szilágyi 
Udvarhely Mihály nevű egykori almási prédikátor 
emlékét őrzi. Hasonnevű lelkész, Szilágyi Udvar-
helyi Tamás prédikátor 1583-ban Derzsben szol-
gált, míg egy Udvarhelyi Mihály nevezetű, 1598-
ban, Farcád lelkipásztora (pastor ecclesiae) volt. 
A szóban forgó, s műemlékként is számon tartott 
épület jelenleg igen rossz műszaki állapotban van. 
Jó hír viszont, mint ahogy azt Rigó Mihály pol-
gármestertől megtudtuk, hogy 2009-ben az almási 
önkörmányzat megvásárolta és telekkönyveztette 
az épületet, s felújításai érdekében pedig az idén 
egy pályázatot is elkészített. Elmondása szerint, 
nyertes pályázat esetén turisztikai információs iro-
da és tájház lenne ebből a jobb sorsra érdemes öreg 
házból.

Homoródalmásról érdemes átruccannia a falu-
tól keletre, mintegy hat kilométer távolságra fek-
vő Vargyas-patak völgyébe. Itt a Vargyas nevezetű 
határban fekszenek „Almásnak legbecsesebb szé-
natermő helyei”. Régebb, szénacsinálás idején az 
almási gazda egész háza népével, állataival hátra-

létfenntartó tevékenységére, a mészégetésre vet-
nek fényt. A mészégetéssel, az égetett mész szál-
lításával és eladásával foglalkozó almási „meszes-
ről” már a XVI. század végén hallunk. 1590. má-
jus 24-én a Székelytámadt vár udvarbírója megen-
gedte almási Rigó Tamásnak, hogy egy földes hor-
dó meszét, amelynek eladásától Udvarhely város-
ának bírója, Veres Benedek korábban eltiltotta, el-
adhassa, akinek akarja. A XVII. század folyamán 
a meszet Homoródalmás határán a Czike mesze, 
Czike orotása nevű határrászen a Vargyas völgyé-
ben égették. Forrásaink szerint az almási mészégető 
kemencékben nemcsak a helyiek, vagy a környék 
lakói számára, hanem az „öregbbik” (I.) Rákóczi 
György fejedelem (1630–1648), valamint Beth-
len János kancellár (1613–1678) szükségleteikre 
is égették a meszet szekérszámra. 1672-ben vallot-
ta az abasfálvi Benke Gergely, 70 esztendős gyalog 
puskás, hogy: „Én gyermek koromban is hoztam 
meszet az Almasi meszkemenczeből, mely volt az 
Czikeorotásában …”. A fenti adatok tükrében el-
mondhatjuk, hogy a mészégetés, magának a mész-
nek az előállítása évszázadok óta az almási emberek 
„feladata” volt, amit általában a földművelés mellett 
kiegészítő jövedelemforrásként nagymértékben űz-
tek, szinte napjainkig. Az 1950-es években az álla-
mi építkezéseken is használták a Homoródalmáson 
égetett meszet. Szászhomoródon átvevő központ 
működött, ahová nagy mennyiségű meszet szállí-
tottak; onnan a mész már nem szekéren, mint ré-
gebb, hanem vasúton jutott tovább rendeltetési he-
lyére. A bőségesen rendelkezésre álló mészkőtarta-
léknak is köszönhető, hogy mind Almáson, mind 
a két Homoród mentének számos településén a 
Szászföld közelségét visszatükröző sajátos építkezé-
si stílus alakult ki. Homoródalmási és lövétei elő-
névvel élő Orbán István írta le 1832-ben, hogy: „az 
Almásiak azért is nagyobbára égetett veres csere-
pes fedelü kőházakat szoktak, s szeretik lakásokra 
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hurcolkodott több hétre ezekre az erdei szállások-
ra. Nemcsak Jánosfalvi Sándor István, hanem már 
Kőváry László történész is megemlékezik ezekről a 
néprajzi szakirodalomban is számon tartott szállás-
helyekről: „ha szénacsinálás jő, szekérre kerekedik 
az egész család, mennek itt Vargyasra, hol házok, 
ólok készen várja, megnépesítik, megifjítják az er-
dőket népdalaikkal…”. Ez a sajátos életforma ma 
már szinte teljes egészében a múlté. Manapság az 
almásiak legfeljebb a Karácsonygátja nevű kaszálón 
minden évben megrendezésre kerülő barlangfeszti-
vál alkalmával „ifjítják” meg népdalaikkal az erdeik, 
amint azt tették régebb, a romantikus történetíró 
szerint, a sajátos (kétlaki) életformát megélő őseik. 
Néhány évvel ezelőtt (2003-ban) az előbb említett 
kaszálón, a Vargyas szurdokvölgyének északi végé-
ben, mintegy kéthektárnyi területen, a Kanadából 
repatriált Gajzágó Áron vert tanyát, a szó szoros ér-
telmében, egy gazdasági épületet, vagyis csűrt ala-
kítva át lakóházzá. E tanyán minden nyáron „gyer-
mek-visszavadító” táborokat szervez a tulajdonos, 
ahol a fő tevékenység a lovaglás. Ebben benne fog-
laltatik minden, ami a ló körül zajlik: etetés, itatás, 
fürösztés, ganéhányás, takarítás – ezekben a mun-
kákban a gyerekek mind részt vesznek. Ugyanak-
kor megismerkednek a Vargyas szurdokvölgy ne-
vezetesebb barlangjaival, az embert próbáló szik-
lamászással, valamint a túrázások keretén belül a 
környék növényvilágával.

A tanya közvetlen szomszédságában lévő 
Vargyas-patak szurdokvölgye Székelyföld egyik 
legszebb és legváltozatosabb természetvédelmi te-
rülete. Itt ez idáig mintegy 130 barlangot tártak fel 
a kutatók. Közéjük tartozott a baróti Dénes István 
(1954–2005) barlangkutató és geológus is, akinek 
élete egybeforrt a szurdokvölgyével. Szűkebb ha-
zánkban nem volt olyan személy, aki nála jobban, 
részletesebben ismerte volna a Vargyas-szorost. 
Szerette és tisztelte ezt a „Tündérkertet” és min-

dent megtett annak érdekében, hogy az Isten ál-
tal oly bőkezűen megajándékozott völgy ismert és 
elismert legyen. Emlékét ma a szurdokvölgy legis-
mertebb barlangjának, az Orbán Balázs főbarlang-
nak a bejáratánál emléktábla őrzi, amelyet a barátai 
állítattak 2006-ban. A szóban forgó barlang Erdély 
legelőször felkutatott és feltérképezett barlangja. 
Nagykedei Fekete István, Udvarhelyszék földmé-
rő mérnöke 1835 szeptemberében kezdte kutatni 
és térképezni a barlangot, s a következő évben Ko-
lozsváron egy kis könyvecskében meg is jelentette 
vizsgálódásainak eredményeit (Allyrajza Az Almási 
– kőlik nevű földalatti nagy Üregnek Erdélly Nagy 
Fejedelemségben Nemes Udvarhelly Széken a 
Homoród Almás nevű falu határán.). E barlang 
máig feltárt járatainak összhossza 1527 m. A tör-
ténelmi időkben, “háborúság idején” számos alka-
lommal nyújtott menedéket a környék lakosságá-
nak. Erről nemcsak a Kőlik és a Tatárlik bejáratá-
nál védelmi célból épített kőfalak maradványai ta-
núskodnak, hanem írásos források is szólnak. Ezek 
közé tartozik az unitárius egyházközség levéltárá-
ban található, 1690. augusztus 10-én kelt levél is, 
amelyben vargyasi Daniel Istvánné az akkori há-
borús idők elől a Kőlikba (“Csudáló kő nevű hely-
ben”) kérezkedik, az egész faluval együtt “Almásfal-
vának az engedelméből”. Ugyanebben az évben ke-
rült a barlang falára az eddig ismert legrégibb fel-
irat vagy kézjegy is (“H. F. Kadacsi, 1690”), amely 
Kisgyörgy Zoltán és az előbb említett Dénes Ist-
ván 1972-1973-ban közösen végzett kutatásainak 
eredményeképp került “napvilágra”. Kadácsi ura-
mon kívül különböző korokban még több jelen-
tős személyiség is meglátogatta a barlangot. Töb-
bek közt Jókai Mór 1853-ban, Orbán Balázs 1867-
ben, akik mindketten megtalálták ifjabb Wesselé-
nyi Miklós nevét is a barlang egyik termének a fa-
lán.
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hogy viseli ezt a tisztséget. A toronyban jelenleg két 
harang van használatban. A nagyharang feliratá-
ból kiderült, hogy a kolozsvári Andrásovszky János 
harangöntő műhelyében készült még 1888-ban a 
Lönhárd Ferenc püspöksége, Opra Lajos papsága 
és Szabó Ferenc gondnoksága idejében. A torony 
padozatának egyik sarkában használaton kívül lévő 
kisharang hever. Az 1840-ben öntött harangocska 
felirata arról tanúskodik, hogy a régi görög katoli-
kus templom tornyából került ide s készíttetője egy 
Tikosi János nevezetű atyafi volt. A jelenleg mint-
egy kétszáz fős katolikus közösségnek, a hagyomá-
nyos egyházi ünnepek mellett, a legfontosabb ün-
nepe a Szentháromság vasárnapi búcsú, amikor a 
szomszéd településekről is érkeznek keresztaljak, 
vagyis búcsúsok az ünnepélyes szentmisére.

Homoródalmasról távoztomban kalapot emel-
tem a falu központjában, a Polgármesteri Hivatal 
és az Unitárius Egyházközség által 2006-ban ál-
líttatott turulmadaras emlékműnek, majd Kará-
csonyfalva felé vettem az irányt. A falu végén be-
néztem Bencző Dénes nyugalmazott unitárius es-
pereshez, régi jó ismerősömhöz, hogy tiszteletem 
tegyem. Ő Homoródalmást a világ közepének tart-
ja. Nem véletlenül, hiszen 1929-ben itt látta meg 
a napvilágot s lelkészként is itt szolgált a legtöbb 
évet. Nyugdíjasként sem pihen, ugyanis jelenleg 
a tucatnyi gyergyócsomafalvi unitárius hívő lelki-
pásztora. Megírta az almási egyházközség történe-
tét. E kéziratot a papi lak levéltárában bárki fella-
pozhatja. Nemrég (2007-ben) újabb könyve jelent 
meg, amely az elmúlt években megjelent kötetnek 
a folytatása. A Két világ határán című könyv éle-
te munkájának egy töredékét, a dokumentumér-
tékű szertartási beszédeit, imáit, a házassági megál-
dásait, keresztelési, úrvacsorai és temetési beszéde-
it tartalmazza.

A Vargyas völgyéből hazafelé jövet kísérőmmel, 
Csáka Sándorral, a Polgármesteri Hivatal alkalma-
zottjával Boér Áron tanyájára, a nagybaconiból ki-
sarjadzó egykori almási tégla- és cserépgyártás hely-
színére is betértünk. Innen csodálatos a kilátás, 
északra a völgyön fel egészen a Központi Hargita 
kéklő csúcsáig ellátni. A község felé vezető úton a 
Vermek határrészen is megálltunk egy kissé körül-
nézni. Ott, ahol az utóbbi két-három évtizedben 
a homokbányaként használt martban több régi 
betömődött gabonatároló verem semmisült meg, 
anélkül, hogy a régészek használatuk korát megál-
lapíthatták volna. A délnek álló márgás, löszös üle-
dékű martban az ezer színben pompázó gyurgyalag 
madár fészkel seregestől. 

Az Almás-patak folyását követő Barrák utcáján 
újra a községbe érve a katolikus templomot látogat-
tam meg, amely a falu felső felében, a Boérok utca 
és a Főút határolta telken áll. Homoródalmáson a 
többségi unitáriusok mellett római katolikusok, 
görög katolikusok, kisebb számban baptisták, sőt 
izraeliták is éltek régi időktől fogva. A XVIII. szá-
zadban Almás, Karácsonyfalvával együtt, a katoli-
kus Lövéte leányegyháza volt, ahol 1773-ban 30 fő 
hívet írtak össze. Később Homoródkarácsonyfalva 
filiája lett, s manapság is innen szolgál be T. Veress 
Sándor Levente plébános. Az első népszámlálás al-
kalmával, 1850-ben 82 fő volt az almási katolikus 
felekezetűek száma. Mai templomukat 1910–1912 
között építették fel. A mintegy százfős, nagy erőfe-
szítéseket tevő gyülekezetet a lövétei közbirtokos-
ság is több alkalommal hathatósan támogatta fa-
anyaggal, de a helybeli unitáriusok is hordták a kö-
vet a templomépítéshez. A Szentháromságot ábrá-
zoló fő oltárképet Ürmösi Sándor festőművész ké-
szítette 1912-ben, akárcsak a mellékoltáron elhe-
lyezett gyönyörű Szűz Mária képet. A templom 
tornyába a 76 éves Vaszi Károly gondnokkal együtt 
kapaszkodtunk fel, aki már harminc éve elmúlt, 
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Karácsonygátja az almási 
Vargyasban

Az almási Vargyas

A Vargyas-szurdok
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Almásról kijövet, a kíváncsiság felvitt az út fölé 
magasodó Csonkatemplom dombjára. Innen 

még egyszer visszanéztem a Nagymál, Várhegy, 
Szármány hegye és a Gálhegy tövében fekvő falura, 
majd elhaladva a Béres tető alatt, a Kis-Homoródba 
siető Pisztrángos-patak hídjához értem. Innen az 
út a Homoród vizének bal oldalán halad tovább az 
Oldalút nevezetű határrészen, s egy kis emelkedő 
után meglátszanak Homoródkarácsonyfalva első 
házai, a belterülete magasabb pontjain fekvő temp-
lomaival együtt. E falu a két Homoród mentének 
egyik legrégibb települése, s környéke már az ős-
kor óta lakott. A Belmező határrészen, amely Har-
gita megye műemlékeinek hivatalos jegyzékében 
régészeti rezervátumként szerepel, bronzkori (cse-
repek, orsógombok, aranysodrozat stb.) és római 
kori leletek (fogadalmi oltártöredékek, érmék stb.) 
kerültek elő. E lelőhelytől keletre a Mogyorós- és a 

Szilas-patak közti kis nyergen a homoródszentpáli 
római castrumhoz tartozott őrtorony sáncai látha-
tók, amelyet a helyiek Hagymás vára néven ismer-
nek.

A falu legelső írásos említése az 1333–1337. 
évi pápai tizedjegyzékben történik (1333: vil-
la Karachni, 1334: villa Karasun). Nyelvészeink 
szerint neve a Karácsony személynév és a birtok-
lásra utaló -falva összetételéből keletkezett. A XV. 
századi forrásaink e településről származó jogtu-
dó személyt említenek, éspedig Karácsonyfalvi Ist-
ván fiát, Gergelyt, aki mint Udvarhelyszék esküdt-
je 1453-ban, majd 1462-ben a Székelypálfalva és 
Firtosváralja falvak közötti határperben ügyvéd-
kedik. Valószínűleg ennek a családnak a leszárma-
zottja Karácsonyfalvi György deák is, aki a XVI. 
század második felében a szentpáli Kornis Farkas 
„uram képében” volt Udvarhelyszék vicekirálybíró-
ja. Ebben az időben, vagyis 1567-ben, a Szászsebes 
várának építésére kivetett 25 dénáros adó összeírá-

HomoródkarácSonyfaLVa
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sakor Karácsonyfalván 30 adóköteles jobbágyporta 
volt. Ebből, az 1576. évi összeírás szerint, a legtöb-
bet Báthori István fejedelem bírt. Voltak itt még 
egynéhány jobbágyportái az előbb említett Kornis 
Farkasnak, valamint Bernáld Márton uramnak is. 
A falu népességének társadalmi szerkezetére elő-
ször az az összeírás világít rá, amely 1602. augusz-
tus 11-én keletkezett, s a Giorgio Basta által csá-
szári hűségre esketett udvarhely- és keresztúrszéki 
nemesek, lófők és szabad székelyek névsorát tartal-
mazza. Eszerint a falut a XVII. század elején három 
lófő, két darabont, húsz szabad székely és tíz job-
bágy család lakta. Az első népszámláláskor (1850-
ben) 838 fő volt a falu lakossága, s alig száz esz-
tendő múlva, 1941-ben elérte az 1029 főt. Sajnos 
1945 után a népesség száma folyamatosan apad. 
1966-ban 781 főt, 1977-ben 671 főt, 1992-ben 
527 főt, míg 2002-ben 513 főt írtak itt össze. Az 
utóbbi összeíráskor 507-en vallották magukat ma-
gyarnak. A hivatalos statisztika szerint három ci-
gány él a faluban, ezek száma valójában azonban 
közel száz főre tehető. Felekezetileg a falu népessé-
ge 2002-ben a következőképp oszlott meg: 223 fő 
római katolikus, és 277 fő unitárius. Régebb jelen-
tős görög katolikus közösség is élt itt, akik imahá-
zukat 1878-ban építették fel. Ez romosan ugyan, 
de még ma is áll a Ráduly Mihály telke mögöt-
ti kertben. 

A manapság is mintegy 500 lelket számláló 
falu, amely közigazgatásilag Oklándhoz tartozik, 
belterülete Felszeg, Tótország, Cintorom, Hosz-
szúmező, Imola, Tutó nevű részekre tagolódik. A 
belterületen átfolyó Kis-Homoród legjelentősebb 
bal oldali mellékvize a közel 6 km hosszú Magyar-
ós-patak, amelynek különböző szakaszait Belmező 
vagy Rácz patakának nevezik. A falu lakói jelenleg 
többnyire mezőgazdasággal, állattenyésztéssel fog-
lalkoznak. Régebb a határán számos mészégető ke-
mence működött, s sokan mészégetéssel és mész-

szel való kereskedéssel keresték meg mindennapi 
kenyerük. Ma ezt az egykor jövedelmező mestersé-
get senki nem gyakorolja.

A faluba érkezésemkor először az unitári-
us lelkészi családhoz, Benedek Mihályhoz és Eni-
kőhöz kopogtam be. Benedek Mihály lelkész 
Homoródújfaluban született 1961-ben. Tanul-
mányait szülőfalujában, Oklándon, valamint 
Székelyudvarhelyen végezte és Kolozsváron fe-
jezte be 1990-ben. Ebben az évben vettel felesé-
gül a székelyudvarhelyi Balázs Enikőt, s a szolgá-
latot Bözödön (Maros megye) már együtt kezd-
ték meg. Gyermekeik is, Mihály és Ágnes, ott szü-
lettek. 2000-ben kerültek Karácsonyfalvára. Az-
óta nagyon sokat tettek azért itt, hogy a hagyomá-
nyok feledésbe ne vesszenek, s a helyi értékek is-
mertté váljanak a nagyvilágban. De részt vettek és 
támogattak minden olyan programot is, amelyek-
nek elsődleges célja, többek közt, a falu- és közös-
ségfejlesztés volt. Ennek érdekében 2004-ben lét-
rehozták a Dungó Kulturális Egyesületet (DUKE). 
Az egyesület, a faluban működő Közbirtokosság-
gal együtt (elnöke Orbán Csaba mérnök) nemrég 
az Udvarhelyszék közművelődési életében kifej-
tett kimagasló tevékenységéért, értékteremtésért az 
Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Hargita Me-
gye Tanácsa és a Hagyományőrző Forrásközpont 
kitüntetésben részesítette (Udvarhelyszék kultúrá-
jáért díj). Jelenleg a lelkész házaspárt leginkább a 
falugondnoki szolgáltatás beindítása foglalkoztat-
ja, ugyanis csökkenteni szeretnék a falu szolgálta-
tás- és intézményhiányból eredő hátrányait. En-
nek érdekében már egy gépjárművet is beszereztek, 
s falustársuk, Mihálykó Levente is túl van már a fa-
lugondnoki képzésen.

A paplak szomszédságában magasodó Sion he-
gyén lévő, falfestményeiről az utóbbi időben mél-
tán elhíresült unitárius templom meglátogatására 
az egyházközség gondnoka, Szentpáli Géza szegő-
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dött mellém. A XIII. század második felében épült 
műemlékteplom helyreállítása, akárcsak a XVIII. 
század második felében épült katolikus templomé, 
amelynek berendezési tárgyai között értékes mű-
emlékek vannak, 2005-ben kezdődött a budapesti 
székhelyű Homoródkarácsonyfalváért Alapítvány 
közreműködésével, utóbbit Barabás Lenke Judit és 
Barabás Géza alapították. Az alapítvány nemcsak a 
falu műemlékeinek a helyreállításán fáradozik, ha-
nem támogatást nyújt a falu fejlesztéséhez, s igyek-
szik azt bekapcsolni az idegenforgalomba is.

Homoródkarácsonyfalva unitárius templomát 
a délkeleten nyíló, portikuszal védett bejáraton kö-
zelítettük meg. Közben áthaladtunk a kőkerítésen 
kívül lévő gyümölcsöskerten, amely régen az uni-
tárius eklézsiának a temetője volt. Ez derül ki egy 
1820. december 11-én felvett tanúvallatási jegyző-
könyvből, többek közt a 79 esztendős oklándi Ko-
vács Mihály szabad székely vallomásából: „Én tu-
dom bizonyoson, hogy azon a Joszágokon mellyek 
itten a Templom körül vagynak […] az Ecclezsia 
birtoka alatt volt, és Temető Hellynek használta-
tott, és mind az Unitaria Nemes Ecclezsia Tagjai 
temetkeztek oda, értem azon hellyen sir dombokot 
és kopia fákot (…).” A cinterembe lépve mi is meg-

tekinthettünk néhány régi, koporsó alakú, fekvő 
sírkövet (tumba), amilyeneket itt a két Homoród 
mente unitárius temetőiben szinte mindenhol lát-
hatni. A moha lepte, ódon sírkövek többségén a 
feliratokat már alig lehet kisillabizálni. Az egyi-
ken azonban KUSZTORA SUSANIA neve még 
ma is jól olvasható. A cinterem déli fala tövében 
egy új kopjafa áll. Ezt felirata szerint „AZ 1100 ÉV 
EMLÉKÉRE” állíttatták, még 1996-ban, Lakatos 
Gyula papságában. Ennek szomszédságában egy 
régi sírkövön a következő felirat olvasható: „FOG-
HÚZÓ BARABAS MÓZES E SIRBA TÉTET, 
BÉLA TRÉZSI ANNAK, AKI VÓT A FELESÉ-
GE, 72 ÉVEKET E VILÁGBAN ÉLE, JÉZUSÁ-
HOZ LELKE FELVITETE”. A szóban forgó Ba-
rabás Mózes az unitárius egyházközség egyik jóte-
vője volt (többek közt 50 forintot adott orgonaja-
vításra, s a templom körül sok közmunkát végzett), 
ezért került porhüvelye erre a megtisztelő helyre.

A védőfallal körülvett, keletelt templom hajó-
ja és félköríves szentélye a művészettörténeti szak-
irodalom szerint a XIII. század második felében 
épült. Az első építési periódusból származik a ha-
jónak a toronytérből nyíló nyugati bejárata is. Ezt 
az Árpád-kori kettős tagolású templomot jelen-
tősen nem bővítették a középkorban. Ennek el-
lenére „a késő gótika nagy építő lendülete” nyo-
mot hagyott rajta, ugyanis a XV. század végén a 
karácsonyfalviak a templomuk nyugati homlokza-
tára tornyot rakattak. A torony Agnus Dei dom-
borművel díszített kapujának szemöldökkövében 
az 1496-os évszám van vésve. Ugyanakkor a ha-
jót támpillérekkel erősítették meg s gótikus bolto-
zattal fedték le. Az építkezések során a torony má-
sodik szintjén lévő északi lőrésablak bélletébe egy 
rovásírásos követ falaztak be. Ez a hengertagos fa-
ragvány valószínűleg a XIII. század végi építésből 
való. A két sorba rávésett rovásírásos szöveg való-
színűleg a XIV-XV. században került rá. Ennek he-

A Szent László-legenda az unitárius templom 
falán (részlet)
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lyes olvasata azonban a mai napig nem tisztázott. A 
gótikus építkezések végén a toronyban két haran-
got helyeztek. Közülük a nagyharang az 1517-es 
(korábbi helytelen olvasata 1117) évszámmal volt 
datálva. A kisebbet 1545-ben öntették s felirata 
„JESUS NAZARENUS REX JUDEORUM”volt. 
Az egyházközség középkori harangjai helyett, ame-
lyek annak idején még a falu katolikus népességét 
hívták szentmisére, 1827-ben már másik két ha-
rang szolgált a toronyban. Folyó év szeptember 
első napján tartott vizitáció alkalmával felvett jegy-
zőkönyv szerint a kisebbiket 1791-ben, míg a na-
gyobbikat 1819-ben öntette a „H. Karacsonfalvi 
Unitaria Ekklésia”. Az utóbbi harangot az első vi-
lágháború alatt elrekvirálták (1916. október 20. tá-
ján). Helyette 1924-ben öntetett az egyházközség 
egy új, 363 kg súlyú harangot, amelynek felirata: 
A HOMORÓDKARÁCSONYFALVI UNITÁ-
RIUS HIVEK ADOMÁNYÁBÓL ÖNTÖTTE 
HÖNIG FRIGYES ARADON 1924.

Körbejárva a templomot, a déli oldalon, a szen-
télyfalnak támaszkodó támpilléren az 1646-os és 
1649-es évszámok s olvashatatlan felirat sejlik elő a 
mészréteg alól, míg az északi oldalon, a hajó nyu-
gati sarkánál emelt támfal vízvetője alatt egy má-
sodlagosan beépített sajátos, félkörívekből for-
mált díszű faragott kő látható. A szakemberek sze-
rint az évszámok egy nagyobb méretű renoválásra 
utalhatnak. Valószínűleg tartják, hogy ekkor épült 
a templom körüli a védőfal is. A nyugati és déli 
előcsarnokait valószínűleg 1790-ben építették. En-
nek az újabb renoválásnak az emlékét őrzi a szen-
télyt a hajótól elválasztó diadalíven, egy kör ala-
kú stukkókeretben a „DICSŐSÉG ISTENNEK. 
NÉKÜNK EGY ISTENÜNK VAGYON AMAZ 
ATYA KITŐL MINDENEK ÉS ÚRUNK EGY 
A JÉZUS KRISZTUS KI ÁLTAL MINDENEK : 
DE EZEN TUDOMÁNY NINCSEN MINDE-
NEKBEN : / KOR VIII Vs. 6.” bibliai idézet, va-

lamint a felújításra utaló „RENOVATUM ANNO 
1790.”. Az egyházközség 1804–1806 között meg-
magasíttatta a tornyot, s 1855-ben az északi falba 
egy nagyméretű új ablakot vágatott. A karzatfeljá-
rót, amely a déli hajófalhoz tapad, az 1930-as évek-
ben alakították ki. A toronyra 1969-ben, amikor 
újabb tetőjavítást végeztek, bádogfedés került s ez-
zel a templom elnyerte mai arculatát.

A templomban lépve az embert valósággal le-
nyűgözi a 96 táblás, festett kazettás mennyezeté-
nek a látványa. 1752-ben készült (az értékes em-
léket nemrég a szovátai Mihály Ferenc restaurál-
ta), s egyik tábláján a protestáns ikonográfia leg-
gyakoribb szimbóluma, a saját testét csipkedő peli-
kánmadár látható. A templom többi faberendezé-
se közül a központi karzat, ahol az 1853-ban épí-
tett orgona áll (mátisfalvi Szőcs Sámuel készítette, 
s 1904-ben a brassói Csioflek testvérek, 1946-ban 
pedig Magyari Árpád baróti orgonakészítő javítot-
ták fel és bővítették ki), még 1789 előtt készült, 
s déli irányú megtoldására 1853-1855-ben került 
sor. A szószékkorona és az úrasztala egyidőben, 
azaz 1798-ban készült el. Az előbbi Lihn Mi-
hály munkája, míg az utóbbit, felirata szerint „M. 
K. DEMÉN JÓZSEF ÚR ÉS VERES ANNA 
ASZONY” készíttették. Az 1867-ben készült to-

Rovásírás kő az unitárius templom tornyában
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rony alatti nyugati bejárat festett ajtójának felira-
ta, kissé megkopottan ugyan, de még ma is hirdeti, 
hogy az „Bella Rebeka Szibőli ajándéka.” 

A templom külső falait díszítő középkori falké-
peit Orbán Balázs említi először. Belső kifestésé-
re utaló első nyomokat 1964-ben, a villamos áram 
bevezetésekor, valamint az 1973. évi templomja-
vítás idején Lakatos Gyula helybéli lelkész figyel-
te meg. Róluk e sorok írójának először az 1980-as 
években beszélt, amikor az diákként a papi házat 
több alkalommal felkereste. Az első célirányos fal-
kutató szondát azonban csak 1998-ban nyitották a 
szakemberek, az Erdélyi falképek és festett faberen-
dezések c. felmérő program keretén belül. 2005-
ben aztán kiderült, hogy a szentély teljes felülete is 
festett és a hajó északi falán több különböző kéz-
től és korból származó képszalag található.  A falké-
pek feltárása 2006 áprilisában kezdődött el s a ku-
tató, valamint a konzerváló munka még manapság 
is folyik. Az eddigi feltárást és konzerválást Lán-
gi József, Székesfehérváron élő restaurátor végezte 
a Homoródkarácsonyfalváért Alapítvány anyagi tá-
mogatásával.

Homoródkarácsonyfalva középkori templo-
mának „kifestése”, a szakemberek szerint, a XIV. 
század első felében (Jézus születésének jelenete), a 
XIV. század második felében (Szent László-legen-
da, amely 11,6 m hosszúságban és 2 m szélesség-
ben, az 1068. évi kerlési csatát ábrázolja) történt. 
Az utolsó kifestésre (Háromkirályok hódolata; a 
Szent Ilona császárnőt ábrázoló freskó) – Lángi Jó-
zsef restaurátor szerint – az 1496-ban történt to-
ronyépítés idején kerülhetett sor. A templom fal-
képein, amint az más székelyföldi, „hitet váltott” 
templomok falképei esetében is megfigyelhető, 
utólagosan bekarcolt feliratokkal is találkozunk. A 
minusculával vagy maiusculával írt feliratok nagy 
része itt az északi falon, a jelenlegi padlószinttől 

131 cm-re lévő, Háromkirályok hódolatát ábrázo-
ló falkép alsó részén találhatók.

A Szent László-legenda kezdő jelenetein is van 
néhány bekarcolás. A nehezen olvasható bekarco-
lások közül kiemelkedik az a felirat, amely a Há-
romkirályok hódolata jelenetben látható. Olvasa-
ta: „HIC FVIT / BASILIVS MAXAY fel AITAJ 
/ A. D. 1599.”, azaz „Itt voltam / Felajtai Maxay 
Balázs /1599-ben.” A felirat szerzőjének kilétéről, 
aki – mint írja – a sepsiszéki Felajtáról (a későb-
bi Középajtáról) származott, egyelőre semmi kö-
zelebbit nem tudunk. Hasonló családnevet vi-
selt a szomszéd falu, Homoródalmás prédikáto-
ra, Maxai Tamás, akit egy 1620. dec. 6-án kelt 
birtokátruházási levél említ. Felírta nevét a falkép-
re „Stephanus Baczo” is, akinek személye aligha-
nem a korabeli peres iratokban gyakran szereplő 
homoródalmási jogtudó Baczó István deákkal azo-
nos. Az évszámmal jelölt karcolt feliratok közül 
1625–1630 körül keletkeztek a legutolsók. Ebből 
arra következtettek a szakemberek, hogy a XVII. 
század első harmadában még szabadon voltak a fal-
képek. Lemeszelésük – Lángi József szerint – „az 
1640-es évekre tehető nagyobb léptékű felújítás” 
alkalmával történhetett meg.

A 2006. évi restaurálási munkálatok során a 
falképeken nemcsak a fent említett feliratok, ha-
nem egy újabb rovásfelirat is előbukkant. Ezt a 
helyszínen Ráduly János is tanulmányozta. A fel-
irat, amely a karzaton keresztül közelíthető meg, 
a Szent László-legenda csatát ábrázoló jelenetében, 
a zárt rendben támadó magyar lovagok, és az őket 
megfeszített íjaikkal szembe támadó kun harcosok 
között lévő felületbe van bekarcolva. Az öt betű-
ből álló rovásírás megfejtése (jobbról balra olvasva) 
Ráduly szerint „TATAR”, azaz mai olvasatban TA-
TÁR. A rovásemléket a tőle 22 cm-re jobbra látha-
tó, lándzsával átdöfött, lehanyatló kun harcos „kaf-
tánjába” karcolt 1625-ös évszám keltezi. Látogatá-
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saim alkalmával a falképeket magam is megszem-
léltem, s a Háromkirályok hódolata című kép fe-
lületén, a Szűz Mária ölében ülő gyermek Jézus-
nak ajándékát átnyújtó király vörös köpenyén, a 
„Fidem…” kezdetű latin szövegben és alább, más 
kézzel írva, „rovásjelekre” emlékeztető betűket fi-
gyeltem meg. Hasonló jelek láthatók az 1496-ban 
emelt torony kapuzatának lábazatában, annak jobb 
oldalán (ahol fedett folyosó vezet a toronyalj bejá-
ratáig), a vakolatba bekarcolva. A lemálló mesze-
lés alól előbukkanó „Dejak” felirat mellett a szé-
kely rovásírás k, f, m, s, n (?), betűi ismerhetők fel.

Egy másik, említésre méltó emlékműve a 
homoródkarácsonyfalvi unitárius eklézsiának „az 
a mesterien faragott kőoszlop”, amelyet 1904-

ben állítottak a meggyilkolt Erzsébet királynő 
emlékére, a templom déli előterében fekvő kert-
ben. Az emlékművet Hargita Nándor, az egykori 
székelyudvarhelyi Kő- és Agyagipari Szakiskola ta-
nára tervezte. Ennek egyik oldalán az 1898-as év-
szám, a másikon „ERZSÉBET NAGY KIRÁLY-
ASSZONYUNK ÁLDOTT EMLÉKE MIND-
ADDIG ÉL MÍG EGY MAGYAR SZIV DO-
BOG.”; alatta „1904. karacsonfalvi unit. egyház-
község.”, míg a harmadik oldalán „EZ EMLÉK 
NÉHAI NAGY SÁNDOR HELYB. LELKÉSZ 
ÉS NEJE GÁLFFY BORBÁLA HÁLÁS FIAI-
NAK GYULÁNAK ÉS LAJOSNAK ADOMÁ-
NYÁBÓL ÁLLITTATOTT” felirat olvasható. 

Az unitárius templom nevezetességeinek meg-
tekintése után, a falu felső felében magasodó Ká-
polnahegy tetején épült római katolikus templo-
mot látogattam meg. Útközben megszemléltem 
Béla Albert fafaragó saját kertjében felállított, s a 
Dózsa György szellemét megidéző, fából faragott 
emlékoszlopát, az oklándi Polgármesteri Hivatal 
és a karácsonyfalvi közbirtokosság támogatásával 
megújuló egykori községházát, valamint a szövet-
kezeti üzletház épülete előtt, a 2006. évi falutalál-
kozó alkalmával az „ELŐDÖK ÉRDEME IRÁN-
TI KEGYELETTEL” állított kopjafát.

Mielőtt a Kápolnahegyre felkapaszkodtam vol-
na, először Veress Sándor Levente plébánost láto-
gattam meg a Felszeg utcában álló parókián. A plé-
bános úr 1974-ben született. Iskoláit a háromszé-
ki Uzonban, valamint Sepsiszentgyörgyön végezte. 
Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron. 2000. 
június 25-én szentelték pappá. Szolgált Segesvá-
ron és Gyergyószentmiklóson. Két évig Rómában 
tartózkodott továbbtanulás céljából. 2007 nyará-
tól végzi a mintegy 150–160 főnyi karácsonyfal-
vi római katolikus hívő lelki gondozását, de nem-
csak, ugyanis a plébániához Homoródalmás, 

Az Erzsébet királyné emlékmű
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Homoródszentpál, Székelyzsombor filiák és azok 
szórványai (Homoródszentmárton, Oklánd stb.) is 
hozzátartoznak. A plébánia katolikus híveinek szá-
ma így összesen mintegy 480 főre tehető.

A katolikusok a két Homoród mentén a refor-
máció éveiben, feltételezhetően a XVI. század má-
sodik felében kerültek kisebbségbe. Forrásaink-
ból azonban az világlik ki, hogy Karácsonyfalván, 
annak ellenére, hogy a templomot a többségében 
unitárius hitre tért lakosság birtokba vette, még ek-
kor is maradt egy kis „pápás” közösség, akik hi-
tüket a mai plébániatemplom helyén egykor álló 
kápolnában vallhatták meg. A kápolna meglétét, 
amely a mai plébániatemplom helyén állott, egy-
értelműen bizonyítják a korabeli oklevelekben elő-
forduló helynevek. Egy 1660. április 10-én kelt 
kontraktusban „az Kápolna mezeje” helynév for-
dul elő, egy másik, 1704. március 24-én kelt kont-
raktusban „Kápolna dombja” nevű helyről tesznek 
említést. Ezt a „Boldog Asszony látogatásának em-
lékezetire régen épített kápolnát” az 1730-as évek-
ben újjászerveződő „H. Karacsonfalvi Romano 
Catholica Neo Ecclesia” az elromladozott kőfala-
iból felépítette, s a „Kápolna Hegyét”, amely „igaz 
jussa lett volna”, magához foglalta. Ezekről a dol-
gokról egy másik, 1739. december 27-én kelt s a 
karácsonyfalvi római katolikus egyházközséget 
irányító Halmágyi Sámuel licenciátus, valamint 
szombatfalvi Barabás Mihály, Udvarhelyszék es-
küdtje kézjegyével szignált kontraktusban olvas-
hatunk. E kápolna régi fa berendezéséhez tartoz-
hattak azok a XVII. századi oltártöredékek, többek 
között az 1646-os évszámmal keltezett mellékoltár 
egyes részei is, amelyek a mai templomban, illetve 
a parókián maradtak fenn, s felújításukat Mihály 
Ferenc szovátai restaurátor nagy szakértelemmel je-
lenleg is végzi. Ugyancsak a kápolnából kerülhe-
tett a mai templomba a kőből faragott, kehely ala-

kú keresztelőmedence, és annak a falában az utóla-
gosan beépített szenteltvíztartó is.

A mai, Sarlós Boldogasszony tiszteletére fel-
szentelt templom építésére 1768 körül a faluban 
kibontakozó hitbeli nézetek okozta villongások 
után került sor. Szentélyét és hajóját gazdag ro-
kokó stukkó díszíti. A hajó középső sugaras mo-
tívumán tükörírásban az 1785-ös évszám látható. 
Tornyában az 1831-ben tartott püspöki vizitáció 
három harangot talált. Egy 1782-ben Boldogasz-
szony látogatásának tiszteletére öntetett hárommá-
zsás nagyharangot, egy 1819-ben a Szentháromság 
tiszteletére öntetett kétmázsásnál nagyobb közepes 
harangot, valamint a még 1735-ben Szent Antal 
tiszteletére öntetett kicsi harangot. A harangok kö-
zül kettőt (a nagyharangot és egy kis csengettyűt) 
az első világháború alatt odaadtak ágyú öntésre, a 
haza céljára. A nagyharang helyett 1928-ban kerül 
új harang a bádogfedelű toronyba. Erről az 1928. 
augusztus 4-én tartott rendes egyházközségi gyű-
lés alkalmával felvett jegyzőkönyvben a következő-
ket jegyezték fel: „Nagyon szép tiszta hangja van. 
Az unitáriusok irigykedve emlegetik, hogy az övék-
nél szebb és jobb, habár az övék nagyobb egy má-
zsával”.

Homoródkarácsonyfalvának műemlék templo-
main kívül még van két említésre méltó nevezetes-
sége. Ezek egyike az a dió- és szelídgesztenyefák-
ból álló, a falutól északnyugatra, a Kis-Homoród 
jobb oldalán mintegy két hektáron húzódó erdő-
sáv, melyet 1905-ben központi utasításra telepítet-
tek a Koldustetőnek nevezett hegy oldalán zöldel-
lő erdeifenyő ültetvény aljába. Itt minden eszten-
dőben gesztenyefesztivált tartanak a helybéliek (az 
elsőt 2004. október 2-án rendezte a Dungó Kul-
turális Egyesület). 2006-ban nevet is adtak a gesz-
tenyésnek, amely a karácsonyfalvi iskola egyko-
ri igazgató-tanítójának, Kelemen Lajosnak a ne-
vét kapta. Ő, diákjaival együtt, egyik lelkes „ki-
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vitelezője”, később pedig gondozója volt a szelíd-
gesztenye ültetvénynek. Emlékét Vargyason ké-
szült kopjafa őrzi a Székelyföldön egyedülálló gesz-
tenyeligetben, ahova egy szépen faragott gyalogka-
pun át (backamadarasi Barabási Örs fafaragómű-
vész munkája) léphetünk be. Ennek felirata a kö-
vetkező, Mikes Kelementől vett idézet: „Vagyunk, 
akik voltunk, s leszünk, akik vagyunk”. A szelíd-
gesztenyés a helyi közbirtokosság tulajdona. Támo-
gatásával az elmúlt évek során pihenőhelyet is ki-
alakítottak itt, amelyet 2008 óta fiatal udvarhelyi, 
marosvásárhelyi művészek és művészjelöltek szob-
rai díszítenek.

A falu másik nevezetessége a nemrég kalákában 
felújított Dungó fürdő. A település alsó végén, nap-
kelet felé, a Csősz- és Sós-patakok között emelkedő 
Dungó-domb (itt tengeri csiga kövületek gyűjthe-
tők) mögötti mocsaras-ingoványos területen feltö-
rő szénsavas ásványvizek gyógyhatása a környék la-
kosai körében már régóta ismert. Jánosfalvi Sándor 
István, aki Karácsonyfalván mint unitárius lelkész 
1841 és 1850 között szolgált, többek közt azt je-
gyezte fel az „összesüllyedezett, ingoványos és mély 
sötétes vizű”, „kénkövet izzadó gyeptőzegből” fel-
rotyogó vízről, hogy az „a legtisztább és hosszas 
szárazság utáni időben is előre mindig megzavaro-
dik, mikor eső akar lenni, s ebben a tekintetben 
csalhatatlan kalendáriuma azoknak, kik ügyelnek 
rá”. Orbán Balázs is megemlíti „a Rika közé be-
nyomuló völgyecske ingoványai közt a gyeptőzeg-
ből kibugyogó fekete színezetű gyógyforrást”. Elő-
ször valamikor a 20. század elején, Ürmösi Sándor 
festőművész kezdeményezésére létesült egy szerény 
fürdő itt, a Sós-patak bal partján, egy teljesen mo-
csaras környezetben. A deszkamedencés, néhány 
öltözőkabinnal rendelkező fürdő vizét 1921-ben 
vegyelemezték. Vass Albert, Oklánd akkori gyógy-
szerésze küldte el a „vizet” dr. Ruzitska Béla egyete-
mi tanárnak, és megállapítást nyert, hogy az „gyen-

gén sós, lúgos ízű, szénsavtól gyengén savanykás 
víz”. 1932-ben Bányai János ír bővebben Kará-
csonyfalva iszapos forrásairól, „primitív” fürdőjé-
ről, amely még az 1950-es, 60-as években is mint 
kádas melegfürdő működött, mígnem egy földcsu-
szamlás teljesen használhatatlanná tette.

A fürdő újjáélesztésére 2006–2007-ben került 
sor, a magyarországi Ars Topia Alapítvány dol-
gos kezű tájépítész fiataljainak (többek közt Csa-
ba Kinga, Török Ádám, Gyurkó Ádám, Dékány 
Dia) kezdeményezésére, a tizedik székelyföldi für-
dőépítő kalákamunka keretében, az egykori fürdő-
től északra, a Dungó-hegy tetejéhez közel, ahol a 
régi fürdőt tápláló iszapforrás is felbuzog. Az épít-
kezések folyamán egy új, deszkabélésű hideg vi-
zes fürdőmedence (vize mozgásszervi bántalmak-
ra igen jótékony hatású), ivókút (a sós forrásvíz 
máj- és epebántalmakra ivókúraként kiváló), öltö-
zőkabinok, filagória, illemhely, iszapfürdő, továb-
bá kerítés és fűzágakból kialakított kapu készült. 
A munkálatokat elsősorban a helyi közbirtokosság 
és kistérségfejlesztési programján keresztül Hargi-
ta megye tanácsa, továbbá az Aratás Reménysége 
Homoródért Alapítvány és számos magánvállalko-
zó támogatta. A kalákázók és támogatók névsora 
230 főre rúgott. Az újjáépült kis fürdőtelep, mely-
nek kapujában az ISTEN HOZOTT A DUNGÓ 
FEREDŐRE felirat fogad, mind a helybélieknek, 
mind az átutazóknak kellemes felüdülést biztosít 
manapság is.
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A Csősz-bükk lábánál fekvő fürdőről vissza-
ereszkedtem a felújítás alatt álló 132-es me-

gyei útba (ott, ahol annak bal oldalán egy nem-
rég épült magánpanzió áll), tovább gyalogova dél-
nek csakhamar Oklándra érkeztem. Oklánd ré-
gen a történeti Udvarhelyszék egyik jelentős tele-
pülése volt. Központi fekvésének köszönhetően, 
és mivel fontos útvonalak kereszteződésében fek-
szik, 1876-ban Udvarhely vármegye oklándi já-
rásának székhelyévé is megtették. A Fal-bükk, 
Rika-bükk, Heveder hegyese, Lapias, Kustal-oldal, 
Bene-hegy, valamint Hosszúcsere nevezetű maga-
sabb dombvonulatok festői környezetében fek-
vő falu Székelyudvarhelytől 27 kilométerre, Erdő-
vidék központjától, Baróttól 20 kilométerre, Kő-
halomtól 25 km-re, Szentegyházától 24 kilomé-
terre található. Tengerszint feletti magassága 513 

m. A környező hegyeket, főleg a településtől ke-
letre, még ma is többnyire bükk- és tölgyerdők bo-
rítják (a nyelvészek szerint Oklánd neve is tölgy-
erdő borította vidéket jelöl). Ezek az erdők, me-
lyeknek makkjával annak idején nagy disznókon-
dákat hizlaltak, Benkő József nagyajtai tudós pap 
feljegyzései szerint régen igen híresek voltak (főleg 
a Hagymás és a Rika) a bennük tanyázó tolvajok-
ról. Ugyancsak Benkő feljegyzéseiből tudjuk, hogy 
a Rika erdőnél (Oklánd és Felsőrákos között) az 
1600-as években vámhivatal működött. Az erdélyi 
országgyűlés 1668-ban rendelkezett is „a rikai út-
nak megcsináltatásáról”. Ám mivel e rendelkezés-
nek „kevés efectumát” tapasztalták, úgy döntöttek, 
hogy ha az út „a közelebbi húsvét napjára meg nem 
csináltatik illendőképpen”, a vámjogot megszünte-
tik. Ez meg is történt, ugyanis a rikai vámról a ké-
sőbbiekben nincs említés.

okLánd
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Oklánd környékének dombjairól, hegyeiről le-
gendák, mondák mesélnek. A Kustályon álló vá-
rat a nép szerint óriások építették, nyomukat mu-
tatja a vár közelében lévő nagy, kopár terület, ahol 
semmiféle növény nem tenyészik, s ahol télen so-
hasem áll meg a hó. Ez volt az óriások tüzelőhelye, 
azért nevezik Pirítónak. A Bene hegyének gyomrá-
ban lévő kincsesláda fekhelyét minden évben Szent 
György napja táján fellángoló kék fényű tűz jelzi, 
míg a Hagymás rétjei egy, a rablók által meggyil-
kolt lány kötényéből szétgurult hagymákból haj-
tott virágoktól pompáznak. A Rikában Attila hun 
király legkedvesebb felesége, Réka királyné lakott, 
a Hegyes dombon álló várban, s nagy vadászato-
kat tartott az erdőben. A legenda szerint itt is halt 
meg, és itt is temették el. A szépírói toll hegyén ke-
rekre formált történet szerint Réka királyné amikor 
nagybeteg lett, magához hívatta urát és fiait, akik 
közül Aladár volt a legidősebb és Csaba a legfiata-
labb, és meghagyta nekik, hogy ha meghal, hét na-
pig ne temessék el. A hetedik napon sorban jöjje-
nek hozzá fiai, és csókolják meg a szemét. Akinek 
csókjára fölnyílnak szemei, az legyen a hunok kirá-
lya. Réka királyné nemsokára meghalt, és fiai min-
dent úgy tettek, ahogy édesanyjuk meghagyta ne-
kik. Hét nap múlva sorban megcsókolták mind a 
két szemét. Aladár kezdte, legvégül jött Csaba, aki-
nek csókjától Réka királyné szemei felnyíltak, meg 
is szólalt, és egy nyilat ajándékozott legkisebb fiá-
nak. Aztán ismét lehunyta szemét, és nem nyitotta 
fel többé. A király fiai tanakodtak, hova temessék. 
Abban egyeztek meg, hogy a vártér élén álló hatal-
mas sziklát lehengerítik, és ahol az aljban megáll, 
ott lesz a királyné sírja. A szikla legurult, és a pa-
tak vizében állt meg. Ott ásták meg a sírt, s a nagy 
követ ráhengerítették, hogy emberi kéz meg ne há-
borítsa Réka nyugalmát. Egyesek szerint a kő most 
is ott van a Rika-patak partján, s oldalán régi betű-

rovások nyomai láthatók, melyeket ma már senki 
nem tud elolvasni…

Oklánd környéke már az őskorban népes volt. 
A települést rézkori kőfejsze lelőhelyeként tart-
ja számon a régészeti szakirodalom. Ugyanakkor 
a két Homoród közt emelkedő Kövesbércen lévő 
bronzkori halmosírok közül 19 az oklándi határ-
ba esik (legutóbb a sepsiszentgyörgyi Székely Nem-
zeti Múzeum régészei, Sztáncsuj Sándor József és 
Méder Lóránt Laszló ástak itt 2008 októberében). 
Az 1950-es évek második felében, gázvezeték le-
fektetésekor, az Olá-patak völgyében bronzko-
ri kunyhók maradványait bolygatták meg a mun-
kálatok során. Az innen felszínre került szórvány-
leletek a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múze-
umba kerültek. Az Ördögárok, Pogányárok vagy 
Kakasborozda néven elhíresült s a Hargitától a 
Persányi-hegység felé húzódó tőltésvonulat egy 
szakasza, amelynek keletkezését, eredeti funkcióját 
még manapság is sok bizonytalanság veszi körül, 
Oklánd határán is áthúzódik. A Kis-Homoród és 
a Vargyas vízválasztóján, a Gyepü bükke nevű ma-
gaslaton épült Kustály vára története is alig ismert. 
Egyes vélemények szerint a középkori magyar ki-
rályság védelmi határvár-láncának egyik „láncsze-
me” lehetett a XI-XII. században.

A falu kialakulása, története szorosan összefügg 
a Homoródmente és Udvarhelyszék székelységé-
nek történetével. Az egykor fontos útkeresztező-
désben fekvő település belterületét két részre osztja 
a Főút, amelyből kisebb utcák (Felszeg utca, Szol-
ga utca, Szoros, Boznya utca, Templom utca, Ká-
nyás utca) ágaznak le, összekötve a település ártér-
re épült különböző részeit, amely még néhány szá-
zada annyira vizenyős volt a Felszegben, hogy ún. 
„lészákon” (lefektetett, vesszőből font szekéroldal) 
jártak egymáshoz az emberek. A település közvet-
len szomszédságában a Kismező, Pados, Gyótoma, 
Hosszúhegy, Ülő völgye, Alsóhatár, Rét, Pad ava-

[Erdélyi Magyar Adatbank]



181

sa, Vágás, Kaszpal, Nagymező és Kismező határré-
szek fekszenek. A falutól északra, a Pados határré-
szen a Kis-Homoród vizét egy mesterséges gát két 
ágra osztja, így annak vize a belterületen is átfolyik 
(Malomárok). 1820-ban két malom őrölt a falu-
ban: „egyik Kováts Jánosé, az másik a privátusoké” 
volt.

A település az oklevelekben a XVI. század köze-
pétől fordul elő. Egy 1546. június 30-án kelt okle-
vél oklándi Domokos Kelement („agilis Colomani 
Domokos de Akland nunctii sedis Wdwarhely”) 
említi, mint Udvarhelyszék törvényszékének kö-
vetét. A település neve előfordul Izabella királyné 
1550. aug. 17-kén kelt parancslevelében is, amely-
ben a királyné arra utasítja a gyulafehérvári káp-
talant, hogy többek közt a kőhalomszéki Zsom-
bor határát az udvarhelyszéki Újfalu és Oklánd 
(“oklond”) felől is járassa ki. 1566-ban Oklándról 
három lófőt vettek számba, a II. János király szá-
mára készített katonai összeírásban.

Egy évvel később, az1567. évi összeírásban, a 
falu húsz adóköteles portával szerepelt. 1576-ban 
a fejedelem húsz, Kornis Farkas három és fél forin-
tot, Szolga Ambrus ötven dénárt fizetettek az it-
teni jobbágyportái után adóba. 1602-ben tizenhá-
rom szabad székely, négy lófő és egy darabont csa-
lád lakta. 1635-ben hat régi lófő családot, tíz régi 
gyalog puskást, nyolc lófő özvegyet s utódaikat, 
valmint tizenhat újonnan hadra fogott családfőt 
vettek számba itt. A korabeli összeírásokban leg-
gyakrabban a Szolga, Czombó, Elekes, Barla, Ge-
réb, Diénes, Lőrincz, Bene, Benedek, Gál, Bekes, 
Fábián, Kálmán, Nagy, Benkő, Bartha, Kelemen, 
Kovács, Bereck családnevekkel találkozunk. Az 
oklándi Kovács család sarja volt Literáti János, a fe-
jedelmi nagyobb kancellária íródeákja is, akit (és 
általa apját, Kovács Györgyöt, és testvéreit: Istvánt, 
Miklóst, Györgyöt, Andrást, Bálintot és Mihályt) 
I. Rákóczi György fejedelem, mivel az „udvará-

ban különböző fontos iratokat kiváló szorgalom-
mal írt le, s ezzel magát hasznossá tette”, a közszé-
kelyek sorából „az igazi és valóságos nemesek közé 
emelte, s címert adományozott neki (kék színű ka-
tonai pajzs mezejében természetes színében fes-
tett pelikán, mely csőrével mellét szaggatja, s négy 
fiát vérével eteti, feje fölött vállban levágott férfi-
kar, író tollat tart stb.). Ebben az időben azonban 
nemcsak a tudásért, hanem legtöbbször a vitézsé-
gért emeltek ki egyeseket és azok családjait a feje-
delmek a plebejus székelyek közül. Mint ahogy tet-
te azt II. Rákóczi György fejedelem is az 1655. júl. 
6-án kelt lófősítő levelében a „gyorsaságos és vitéz-
lő” oklándi Szolga Jánossal, Istvánnal, Mihállyal és 
Pállal, valamint Barla Jánossal, Sós Mihállyal, Be-
nedek Balázssal, Kálmán Jánossal és Andrással, aki-
ket a Havasalföldre vezetett hadjárat során tanúsí-
tott „vitézi bátorságukért” lófői renden lévő seregé-
be vett fel, meghagyva, hogy: „ezután is jó lovak-
kal, dárdákkal, hosszú puskákkal és elégséges por-
ral, golyóbissal jól felkészülve, mind a közönséges, 
mind a részletes táborozásokban a fejedelem és kö-
vetkezői parancsolatjára jelen lenni és ha szükség 
kívánja, lovaikról leszállva, gyalogok módjára a ha-
zának híven szolgálni tartozzanak és köteleztesse-
nek.”

Amikor az oklándi unitárius eklézsia Libellusát 
(számadáskönyvét) 1744-ben vezetni kezdték, a 
hívek száma 233 fő volt. Pár év múlva, az 1750-
ben készült összeírás szerint 64 család (két egy-
telkes nemes, negyvennégy szabad székely, tizen-
egy jobbágy, hat zsellér, egy vándor) élt a faluban. 
1850-ben 636, 1890-ben 829, 1900-ban 914 lé-
lek élt itt. A népesség száma a „kicsi magyar vi-
lág” alatt tetőződött, amikor elérte az 1069 főt. Az 
1950-es évekbeli kollektivízálás a hagyományos 
gazdálkodási formákat felszámolta, s a lakosság je-
lentős része, elsősorban a fiatalok, városra költöz-
tek a jobb megélhetés reményében. A lakosság szá-
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Az unitárius templom
és berendezése
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ma 1977-ben már csak 719 fő volt, amely sajnos 
az 1992-es népszámlálásig közel 200 fővel tovább 
csökkent. 2002-ben, az utolsó népszámláláskor 
569-en laktak a faluban. Felekezetek szerint: 377 
unitáris, 165 római katolikus, 13 református és 12 
unitárius.

Régen a makktermő bükk- és tölgyerdőkkel kö-
rülvett falu háromfordulós szántó határában búzát, 
rozsot, és kukoricát termesztettek nagyobb mér-
tékben, és állattenyésztéssel foglalkoztak. Termé-
nyeiket, állataikat elsősorban az udvarhelyi piacon 
értékesítették, de az erdővidéki Barótra és a szász-
földi Kőhalomban is eljártak vásárba. Mésszel is 
kereskedtek, annak elenére, hogy a hozzá szükséges 
„materiát” más helységből pénzzel vásárolták meg, 
s az „alföldre levivén” kevés haszonnal ott adhat-
ták el. 

Oklándon legelőször az unitárius lelkészi csa-
ládhoz tértem be. A Templom utcában álló lel-
készi lakás előtt egy öreg, faragott és festett kapu 
áll, amely a székelyföldi kapufaragásnak és kapu-
állításnak fontos emléke, ugyanis 201 évvel ez-
előtt állították. Rajta a következő felirat olvas-
ható: „AZ EGYENES SZIVŰT EZEN KAPU 
VÁRJA KETtŐS SzIVŰt PEDIG VÉGKÉP-
PEN KIZÁRJA. ISTEN AKARATYÁT HIR-
DETŐ ÉS SzÓllÓ LAKIK ITt NE MENY BE 
PRÉDÁLO S KOBOLlÓ.” A kötött cserefa ka-
put, tükrében lévő felirat szerint „AZ OKLANDI 
UNITARIA ECCLA ÉPIttEttE T. P. ALBERT 
SIGMOND IDEJÉBE FELSŐ KOVÁTS MIHAj 
CURATORSÁGÁBA ANNO 1809 Die 7 Auii”. E 
kapu készítésének költségeiről részletes kimutatás 
található az oklándi unitárius eklézsia 1803–1844 
között vezetett protokollumában. Többek közt fel-
jegyezték ebben azt is, hogy a kapuzábé vágásakor 
a dolgosoknak, a kapuzábé csinálóknak és az ács-
nak, a kapu zábé felállításakor, valamint a kapura 
való matéria alkuvásakor pálinkára összesen 7 ma-

gyar forintot és 24 dénárt költöttek, míg a kapu-
ra való hat szál fél singes deszkáért 2 magyar forin-
tot és 96 dénárt fizettek ki. A kaput, amelynek osz-
lopait indás-virágos (tulipán, tulipánbimbó, mar-
garéta), felfelé ívelő motívumsor díszíti, 1938-ban 
feljavították. Ekkor került cserépfedésű tető a zsin-
delyes fedél helyébe. 

Kelemen Lajos Levente, helybéli unitárius lel-
kész szülőfaluja Homoródújfalu. Nagyapja, Kele-
men István itt volt kántor-tanító. Dédnagyapja, 
Kelemen Lajos pedig Homoródkarácsonyfalván. 
A lelkész úr az elemit szülőfalujában, valamint 
Oklándon végezte, míg a középiskolát Kolozsvá-
rott, ahol 1983-ban érettségizett. Teológiai tanul-
mányait ugyancsak a kincses városban, a Protes-
táns Teológiai Intézetben 1985–1990 között. Ez 
után két évig a marosvásárhelyi Unitárius Egyház-
községnél mint segédlelkész szolgált. Ez idő alatt 
részt vett egy pszichodráma tanfolyamon, majd 
1994–1997 között a Budapesti Testnevelési Főis-
kolán, mentálhigiénés szakon elvégzett egy 6 félév-
ből álló posztgraduális képzést. Tizennyolc eszten-
deje, hogy Oklándon lelkész. 1993-ban kötött há-
zasságot. Felesége, Éva asszony angol szakos tanár. 
Három gyerekük van: Kincső, Előd és Tas-Szilárd.

A fiatal lelkészi család már a legelején aktívan 
bekapcsolódott az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági 
Egylet életébe. Kelemen Levente lelkész egyik új-
raalapítója, majd 1994–1996 között elnöke is volt 
annak. 

1993-ban az amerikai Oakland testvérgyüle-
kezet támogatásával egy vidékfejlesztési progra-
mot indítottak be, amelynek célja elsősorban a 
Homoród mente gazdasági fejlesztése által a vidék 
oktatási, szociális, egészségügyi fellendítése, a ha-
gyományok, az értékek megőrzése. Az Aratás Re-
ménysége a Homoródért Alapítványt is ezért hoz-
ták létre (alapító elnöke dr. David Keyes amerikai 
unitárius lelkész), amelynek sikerült 1995–1997 
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között a faluban egy malmot és pékséget üzemel-
tetnie, valamint 2004-ben egy 50 tehenes minta-
farmot létrehoznia Homoródkarácsonyfalván. 

A lelkész jelenleg az 1999-ben létrehozott Rika 
Kistérségi Egyesület elnöke. Ennek az egyesületnek 
egyik célja felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy 
a Homoród mentének vannak természeti, kultu-
rális, néprajzi, építészeti értékei, amelyeket ismer-
nünk, őriznünk kell és másokkal is meg kell ismer-
tetnünk. Nem véletlen, hogy a jelszavuk: „Jövőnk 
csak akkor lehet, ha ismerjük múltunkat.” A lel-
készi család közéleti tevékenységének köszönhe-
tően újult meg Oklándon a Balázs Ferenc Ifjú-
sági Ház, és jött létre a falumúzeum, elevenek a 
testvérgyülekezeti és a magyarországi kapcsolatok, 
s egymás után szerveződnek a településen a külön-
böző oktatási, vagy karitatív programok (pl. idősek 
napja, angol nyelvű tábor stb.). Az ifjúsági ház a 
paplakkal szembeni telken áll. Felújítására 1994–
1998 között került sor. A tetőtérben két vendég-
szoba, a földszinten gyülekezeti terem és konyha, 
mellékhelységek vannak kialakítva. Itt kapott he-

lyet a Harvest Hope Pro Homorod Alapítvány iro-
dája is. 

A lelkészi lakban a tiszteletes asszony fogadott. 
Neki köszönhetően, az egyházközség levéltárával 
is megismerkedhettem. Ennek legrégibb darabja 
az 1744-ben vezetni kezdett kéziratos számadás-
könyv, vagyis a Libellus, amelyben az 1789. ápri-
lis 9-én tartott „Generalis Visitatio” alkalmával ké-
szült jegyzőkönyv szövege is ránk hagyományozó-
dott, betekintést nyújtva a vizitáció menetébe, tá-
jékoztatva az eklézsia korabeli vagyoni állapotáról, 
belső és külső ingatlanjairól, ingóságairól (ezüst 
edények, ón edények, abroszok, keszkenők, ken-
dők, ládák, könyvek és harangok).

A kéziratos könyvek között van egy igen becses 
is, nem annyira a régisége, mint inkább a benne ol-
vashatók miatt. Ennek címe: Az én egyházközsé-
gem, s tartalma szerint nem más, mint az oklándi 
unitárius egyházközség története, különös tekin-
tettel arra a negyedszázadra (1933 és 1958 kö-
zött), amikor a jelenlegi lelkész nagybátyja, Kele-
men Imre, vagyis a szerző volt itt a lelkész. A nyu-
galmazott lelkész a kéziratot 1973-ban ajándé-
kozta az egyházközség könyvtárának a következő 
ajánló sorokkal: „Azoknak a Homoródoklándon 
élt és élő híveimnek ajánlom e szerény írásomat, 
akik 1933-ban minden akadályt legyőzve egyhan-
gú lelkesedéssel kétszer hívtak meg lelkészüknek, 
akik egyházépítő munkámban egy negyed száza-
don keresztül páratlan lelkesedéssel, határt nem is-
merő buzgósággal, erejüket meghaladó áldozatos-
sággal támogattak, akik folyton fokozódó érdeklő-
déssel hallgatták prédikációimat és bárhová men-
tem vagy vittek mindig szeretettel vártak vissza”. 
Kelemen Imre azonban nemcsak kiváló helytörté-
netíró volt, hanem egyházközségének tevékeny lel-
késze is. Szolgálata alatt, 1937-ben, bővítették ki 
a templomot, Debreczeni László művészettörté-
nész, építész tervei alapján. Egyesületeket szerve-

Szent Péter és Szent Pál
Freskórészlet az unitárius templomból
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zett, ifjúsági otthont, gimnáziumot létesített, tor-
na- és sportbemutatók megrendezésével színesítet-
te a járási székhely életét. Itt alapított családot, fe-
lesége, Bedő Borbála szintén unitárius lelkész volt. 
Mindketten aktív szervezői voltak az oklándi szel-
lemi életnek. 1953-ban, amikor betiltották az egy-
házi oktatást az iskolában, a templom mellé szere-
tetotthont építettek, hogy ott folytathassák nevelé-
si munkájukat. A szeretetotthon kazettás mennye-
zetét Kelemen Imréné festette saját tervei alapján 
(egy-egy kazettában Udvarhely vármegye, Erdély, a 
székelység, és az unitárius egyház címerei láthatók).

Kelemen Imrét 1958-ban börtönbüntetésre 
ítélték, s politikai fogolyként 1964 augusztusáig 
raboskodott. A szamosújvári börtönből szabadulva 
azonban nem térhetett vissza szeretett oklándi hí-
vei körében. A Zsil-völgyi Lupényban „szorítottak” 
neki helyet, ahol nagy akaraterejéről, munkabírásá-
ról újabb tanúságot tett, s a Vulkány szórványban 
templomot építtetett. Nyugdíjaztatása után Ma-
rosvásárhelyen élt. 1991-ben hunyt el, 6 héttel élve 
túl hűséges társát, tiszteletes Bedő Borbálát. Mind-
ketten, kívánságuk szerint, az oklándi „Kicsi teme-
tőben” nyugszanak. Az oklándi I–VIII. osztályos 
iskola pedig 1994-től büszkén viseli Kelemen Imre 
egykori oklándi lelkész nevét.

Az oklándi unitárius egyházközség levéltárá-
nak megtekintése után a papi lak tőszomszédságá-
ban álló kőfallal körülvett templom meglátogatásá-
ra indultam. Ezt 1937-38-ban építették a mai for-
májára egy középkori templom kibővítésével. Az 
utóbbi régi faragványai (szemöldökgyámos sek-
restyeajtó keret, szentségtartó fülke, félköríves ke-
retű kapuzat a hajó déli oldalán stb.) eredeti he-
lyükön, vagy másodlagos helyzetben megtalálha-
tók a mai templomban. A templomkertben a fő-
kapun át léptem. Ennek kékre festett tetőtartó ge-
rendáin felirat hirdeti, az 1937-es építési évszám 
közé illesztve, hogy: „EGY AZ ISTEN”. Egy má-
sik felirat arra figyelmeztet, hogy: „E TEMPLOM-
KERTBEN BÁRKI BELÉPHET – ISTEN ELÉ 
CSAK AZ AKINEK A SZIVE TISZTA”. A gyö-
nyörű, szépen ápolt kertben, amely alighanem a vi-
dék egyik legszebb parkja, kör alakúra nyírt buk-
szus bokrok közepén egy nemrég állított kopjafa 
díszeleg (Lurcza Csaba helyi fafaragó munkája). Rá 
székely rovásírással is fölírták azt, hogy: „ÖSSZE-
TARTOZUNK”. Talapzatán elhelyezett érctáb-
lán a trianoni Magyarország térképe látható, az el-
csatolt országrészekkel. E kopjafát felirata szerint 
„a Tiszteletbeli Székelyek és az oklándiak” állíttat-
ták 2009-ben. Nem messze tőle, egy kis zsindely-
tetős födém alatt, egy jóval robusztusabb, tölgyfá-

Régi lakóház Oklándon

Római katolikus imaház
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ból faragott kopjafa áll. Ezt a kopjafát 1955-ben ál-
lították a második világháborúban hősi halált halt 
oklándiak emlékére. Kovács Dániel faragta, Tót Fe-
renc adományozta tölgyfából, aki rá csupán csak 
annyit vésett, hogy: MEGEMLÉKEZÉSÜL. 

A kőkerítés nyugat és észak felől öleli körül a 
templomkertet, egészen a toronyig, amely a temp-
lom északkeleti sarkához tapad, s négy átlós elhe-
lyezésű támpillér erősíti. A torony, amelynek fala-
zata az övpárkányig még a középkor végén épült, 
északi homlokzatán a következő felirat látható: 
AZ EGY ISTEN TISZTELETÉRE, s fölötte egy 
ovális alakú vakolatdíszben, kissé megkopott, át-
építésre vagy nagyobb javításokra utaló évszám-
ok: 1654, 1799, 1902, 1937, 1968, 1978. Ezek 
helyén, az 1798. április 9-én felvett egyházlátoga-
tási jegyzőkönyv szerint, régen ilyen latin nyelvű 
„írás” volt olvasható: „1654. 9a Julii … Hoc opus 
extruebat Andreas Nomine Kálmány at socius 
laboris Franciscus nomine Magnus”. A torony 
alatti bejárat ajtójának szemöldökfáján az ANNO 
1780. évszám látható. Az 1749. február 22-én kelt 
vizitációs feljegyzésből megtudjuk, hogy a torony 
akkoriban zsindelyfedésű volt s benne két harang 
„lakott.”A nagyobbikon „hat kereszt egy egy te-
nyérnyi distantiaval” és az 1666-os évszám volt lát-
ható. A kisebbet, felirata szerint, 1735-ben öntet-
te a homoródoklándi unitárius eklézsia Kovács Mi-
hály kurátorsága idején. Ezeket a harangokat az év-
századok alatt többször újraöntették az áldozatkész 
hívek. A toronyban jelenleg is két harang van. A ki-
sebbet még 1799-ben öntették, s felirata a követke-
ző: AZ EGY ISTENNEK TISZTELETÉRE A H. 
OKLANDI UNITARIA ECCLESIA / IFFIABB 
BENEDEK ANDRAS CURATORSAGABAN 
ANO 1799. Az első világháborúban elrekvirált 
nagy harang helyett 1924-ben vásároltak újat. 
Felirata: AZ EGY ISTEN DICSŐSÉGÉRE /A 
HIVEK KEGYES ÁLDOZATAIBÓL / ÖNTET-

TE / AZ OKLÁNDI UNITÁRIUS EGYHÁZ-
KÖZSÉG. / 1929. A másik oldalon: ÖNTÖTTE 
/ HÖNIG FRIGYES / ARADON. / 1929. Ez a 
harang is több mint nyolcvan éve hívja imára a hí-
vek seregét, akik azt a Homoród mente legszebb 
hangú harangjának tartják.

Oklánd unitárius temploma a festett asztalos-
munkák „gazdag tárháza”. Díszes faberendezései 
más és más korszakban készültek. A legkorábbi a 
tíz festett kazettából álló nyugati karzatmellvéd. 
Középső kazettájának mezejében lévő felirata sze-
rint 1713-ban készült. A hajó kazettás mennyeze-
tét, amely virágmintás, alakos és feliratos mezőkből 
áll, 1771-ben HOMORÓD OKLANDI ASZTA-
LOS ELEKES ANDRÁS KÉSZITETTE ISTE-
NES JÓ INDULATTYABOL. Érdekessége en-
nek a mennyezetnek az a copernicusi bolygórend-
szert ábrázoló kazetta, melynek felirata SYSTEMA 
COPERNICANUM. Egy másik kazettán kon-
centrikus körökből álló táblázatot láthatunk, a hó-
napok latin nyelvű neveinek rövidítésével, arab és 
római számokkal. Ez utóbbi a húsvétvasárnap pon-
tos dátumának meghatározására szolgált (készítő-
je a helyben fungáló lelkész, Mezei Mihály volt). 
Az oklándi „húsvét-kazettát”, amely az erdélyi ma-
gyar kultúrtörténet jelentős és fontos emléke, a 
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum munkatár-
sa, Veres Péter írásai ismertették meg a nagyvilág-
gal.

Felirata szerint 1786-ban készült a szentélyrész 
központi kazettás mennyezete, id., valamint fia, ifj. 
Elekes András munkájaként. E felirat mellett he-
lyezték el a legutóbbi átépítést megörökítő kazet-
tát is: ISTEN SEGEDELMÉBŐL ÚJRAÉPÜLT 
E TEMPLOM 1937–38-BAN DR. BOROSS 
GYÖRGY DR. VARGA BÉLA PÜSPÖKÖK, 
KELEMEN IMRE LELKÉSZ, BENKŐ MI-
HÁLY, FÜZI DOMOKOS KURÁTOROK IDE-
JÉBEN DEBRECZENI LÁSZLÓ MŰÉPITÉSZ 
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TERVEI SZERINT, A HIVEK KEGYES ADO-
MÁNYÁBÓL. 

1817-ben készült el a templom első orgonája 
s a díszes mellvédtáblákkal ellátott karzata. Ezt a 
karzatot 1840-ben feljavították, s megkopott mell-
védtábláira új – az olasz reneszánsz késői stílusát 
idéző – festett táblákat helyeztek. Később a régi 
karzatmellvéd festett tábláiból néhányat Kelemen 
Imre lelkész saját kezűleg letisztított, s ezek közül 
hat darab a Mózes-székben lett beépítve. A festett 
bejárati ajtók is átépítés előttiek. Közülük egyiken 
az 1788-as évszám, míg a másikon az 1863. J. A. 
felirat olvasható. A szószékkorona 1820-ban ké-
szült, az új keleti virágmintás karzatmellvéd 1840-
ben. Az utóbbit Sütő József és fia, István készítette. 
1937-38-ban nagy felújítási munkálatok során ké-
szültek el, Debreczeni László tervei alapján, a szen-
télyrész kazettás mennyezetének oldalsó részei.

Az oklándi templomban egy 48-as ereklyét 
is őriznek. Ez nem más, mint egy toborzózász-
ló, amelyet már nem lehet pontosan tudni, hogy 
Márkos Ervin akkori lelkész, vagy pedig Benedek 
Áron akkori gondnok talált-e meg az orgona taka-
rítása közben. A helyi hagyomány szerint a zász-
lót egy karddal együtt rejtették el. Az utóbbi 1937-
ben, az új templom építésekor állítólag előkerült, 
de azóta semmit sem tudnak róla. A zászló a meg-
találásakor nagyon foszladozott, rossz állapotban 
volt, különböző rendezvényeken való szerepelte-
tése pedig tovább rontott az állapotán. Ezért Ke-
lemen Levente helybeli lelkész úgy döntött, hogy 
megteszi a szükséges lépéseket restaurálása érdeké-
ben. A posztgraduális képzésre időközönként Ma-
gyarországra utazó lelkész 1993-ban felvette a kap-
csolatot a Hadtörténeti Múzeum szakembereivel, 
akik anyagmintát vettek a zászlóból. Megállapí-
tást nyert, hogy az valóban eredeti, ezért nemze-
ti értéket képvisel. A restaurálását is ígérték, de vé-
gül erre a Nemzeti Múzeumban került sor Gedai 

István igazgatósága alatt, 1997 nyarán. A zászló 
1997 szeptemberében került haza Oklándra. Ün-
nepélyes felszentelésére azonban, szándékos időzí-
tésnek köszönhetően, 1998. március 15-én került 
sor, a magyar forradalom és szabadságharc 150. év-
fordulóján. E zászlót ma egy tölgyfakeretes üveg-
táróban (Fábián István, a Swedrom cég tulajdono-
sának ajándéka) őrzik. Mellette kapott helyet an-
nak a ritka negyvennyolcas emléklapnak a máso-
lata, melyet Siménfalvi Sándor nevére állítottak ki, 
aki mint honvéd tizedes „Az 1848 – 1849i DICSŐ 
SZABADSÁGHARCZUNKBAN a Mátyás-hu-
szároknál Medgyes–Szeben–Vízakna és Piski mel-
lett harcolt a hazáért.” 

Oklándnak a Fő út menti „városias hangula-
tot sugalló”, szépen felújított épületei közül kiér-
ve Udvarhelyszék határtelepülése, Homoródújfalu 
felé irányoztam lépteimet. Alig hagytam hátam 
mögött községközpont házait, hamarosan a 131-
es megyei út elágazásához érkeztem. Ez a fontos, 
Barót–Brassó felé vezető főútvonal 1910 óta, az 
Oláh-patak és a Gázló-patak összefolyása felett 
nem a régi, a Rikán átvezető út nyomvonalát köve-
ti, hanem a Heveder hegyese oldalán felkapaszkod-
va a Hagymásra, a Hagymás-patak völgyén eresz-
kedik be Erdővidék első településére Vargyas köz-
ségben. A Hagymáson a környék lakói évente nár-
ciszfesztivált rendeznek, ugyanis itt nagy számban 
nyílik a helyiek által kákvirágnak nevezett közön-
séges nárcisz.
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A 132-es megyei úton délnek tartva tovább, a 
Réten át beereszkedtem a Székelyföld és Szász-

föld határán fekvő Homoródújfalu központjában. 
Átkelve a falu belterületét kettészelő Kis-Homoród 
hídján, az „Újfalusi Csárda” után Felszeg falurész 
felé kanyarodtam, egy kis utcán – az iskola is itt áll 
–, s csakhamar a paplak ajtaján kopogtattam, ahol 
Ilkei Árpád unitárius lelkész fogadott. Amíg a falu 
északnyugati szélén, a Kéthegyköze alatti kis dom-
bon, a temetőkert szomszédságában álló templom 
meglátogatására indultunk volna, előbb elbeszél-
gettünk a tiszteletes úrral, s a kis egyházközség tör-
ténete is előkerült, más értékes könyvekkel együtt, 
a levéltárból, amelyet még annak idején Jakab Dé-
nes gyakorló lelkész állított össze 1961-ben.

A tiszteletes urat életéről faggattam. Elmesélte, 
hogy erdővidéki származású. Bár 1967. december 
22-én, Baróton látta meg a napvilágot, szülőfalu-
jának Vargyast tartja, ahol gyermekkorát is töltöt-
te. Édesapja, Ilkei Elek régi vágású ember volt, aki 
magyar katonaként végigharcolta a második világ-

háborút és megjárta az orosz fogságot is. A kollek-
tív gazdaságban, valamint bányászként kereste meg 
a családja számára a mindennapi kenyeret. Édes-
anyja, Bágyi Rebeka szintén azon fiatalasszonyok 
közé tartozott, akik még jól ismerték a szolgáló-
lányok sorsát. Varrónő volt, de egészségi állapota 
nem engedte, hogy munkáját oly mértékben foly-
tassa, hogy az jövedelmet is hozzon a családnak. 
Maradt számára a kollektív gazdaság, hol szülei és 
olykor fia segítettek ledolgozni a részére kiszabott 
„normát”, hogy öregségére ő is kapjon egy kevés 
nyugdíjat.

Ilkei tiszteletes úr az elemi iskoláit Vargyason 
végezte. Büszkén emlegeti fel, hogy az iskola név-
adó tanára, a tragikus sorsú Dr. Borbáth Károly is 
tanította, aki családjuk jó barátja volt. Édesanyja 
ugyanis egy napon született vele, s ezért egy zacs-
kó naranccsal minden évben legalább azon a na-
pon felkereste. A történelem és a magyar iroda-
lom iránti vonzódást is ő ültette el gyermeki lel-
kében. Előbb Görgényben készült középiskolába, 
de végül nem az erdészeti líceumban, hanem Sep-
siszentgyörgyön történelem-filológia osztályban (a 

HomoródújfaLu

[Erdélyi Magyar Adatbank]



190

mai Mikes Kelemen nevét viselő középiskolában) 
érettségizett le 1986-ban. A sepsiszentgyörgyi di-
ákévek alatt a magyar irodalom iránti érdeklődése 
még nagyobb hangsúlyt kapott. A tanáraival együtt 
a városi amatőr színjátszó csoportban is tevékeny-
kedett. Az itt szerzett értékes beszédtechnikai ta-
pasztalatokat lelkészként mind a mai napi kama-
toztatni tudja. Teológiai tanulmányait a Protestáns 
Teológiai Intézet Unitárius Karán, Kolozsváron vé-
gezte 1987–1992 között.

1992-ben alapított családot, s ezen év ok-
tóber 1-jén kezdte a lelkészi szolgálatot Homo-
ródújfaluban. A lelkészképesítő vizsga letétele után 
itt is maradt. Itt született meg nagyobbik fiuk, Sza-
bolcs, itt viselték el feleségével, a nagybaconi szü-
letésű Incze Judittal együtt, a második fiuk szüle-
tés közbeni elvesztésének keservét, és itt született 
2007-ben Csanád nevű fiuk. Miután 1995-ben 
négy hét leforgása alatt mindkét szülőjét elveszí-
tette, megtapasztalta, hogy a „szülők halála után 
mennyire egyedül marad az ember, ha nincs test-
vére”. Még akkor is, ha családja veszi körül. Azóta 
lépten-nyomon arra buzdítja az egyházközség hí-
veit, mind a barátait, s az ismerőseit is, hogy egy-
ke gyermeküket „ne ítéljék testvér nélküli életre”.

Ilkei lelkész úr 18 éve szolgál Újfaluban. Az 
évek hosszú során, lelkes híveinek köszönhetően, 
számos terve megvalósult (a lelkészi hátsó udvar te-
raszosítása és a melléképületek építése 1996-ig, a 
templom teljes felújítása 2001-ben, a lelkészi lakás 
belső javítása, főleg 1999-2000-ben, a templom-
torony gombjának kicserélése 2004-ben, a temető 
teljes körbekerítése stb.). A munkálatok mind nagy 
pénzösszegeket igényeltek és ezt a pénzt nagyrészt 
a kaliforniai Berkeleyben lévő testvéregyházköz-
ség biztosította. Négy alkalommal falutalálkozót is 
rendeztek: 1993-ban az elsőt, 1996-ban, a honfog-
lalás ezerszáz éves évfordulója alkalmából a máso-
dikat, 2001-ben a templom 200 éves fennállásának 

tiszteletére a harmadikat, míg 2006-ban az egyház-
község Oklándtól való leválásának és önállósodásá-
nak 325 éves évfordulóját ünnepelték meg. A ter-
veiből természetesen nem mindenik valósult meg, 
s volt olyan is, amely másképp alakult, de a tiszte-
letes úr továbbra is bízik abban, hogy „míg Isten él-
teti, addig újabb lehetőségek elejébe is állítja”.

Beszélgetésünk után az egyházközség történe-
tében lapoztam bele, hogy a „legrégibb adatokat 
megismerhessem”. Ebben többek közt azt a „nép 
között ma is élő hagyományt” találtam feljegyez-
ve, amely szerint Homoródújfalu lakóinak ősei va-
lamely gróf, vagy báró jobbágyai voltak, akiknek 
mostani településen kívül a Bodzás nevű határré-
szen voltak az első „kalibáik”. Ezért csúfolják, egye-
sek szerint, még ma is a szomszéd falusiak kalibá-
soknak az újfalvaikat. Hogy mi a valóságalapja en-
nek a helyi mondának, ma már nehéz kideríteni. 
Az azonban bizonyos, hogy Újfalu, bár neve későb-
bi keletkezésre enged következtetni, mégis a kör-
nyék egyik legrégibb települése. Egy, a XV. század 
második felében, pontosabban 1481. június 17-én 
kelt oklevélben Ramocsa Lőrinc, Mihály és Gégé-
nyi György székely alispánok, valamint szentpáli 
Becze Tamás udvarhelyszéki kapitány azt bizonyít-
ják, hogy Báthori István országbíró és erdélyi vaj-
da parancsa értelmében az udvarhelyszéki Újfalu 
(„possessionis Wijfalw”) lakosait helységük „régi 
határai között fekvő némely szántóföldek és ré-
tek vagy kaszálók örökös birtokába” visszahelyez-
ték. Pár év múlva, 1486. június 18-án, Mátyás ki-
rály megbízásából királyi biztosok, Hassági Ist-
ván és Dorogházi László ítélőmesterek járnak itt, 
hogy a szomszédos Székelyzsombor (régen Kőha-
lomszékhez, ma Brassó megyéhez tartozik) és Új-
falu között húzódó vitás határt kijárják és írásban 
rögzítsék. Ebben az oklevélben olyan határrész-ne-
veket (Csalabérc hegye, Csaló völgye) is megem-
lítenek, amelyek manapság is „élő” dűlőnevek. 
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A határvita, annak ellenére, hogy a király szemé-
lyes megbízottjai jártak el az ügyben, a későbbiek-
ben sem csitult el a két település között, sőt hosz-
szú évtizedekig elhúzódott. Erről tanúskodik az a 
Gyulafehérváron 1550. augusztus 17-én kelt ok-
levél is, amelyben Izabella királyné megparancsol-
ja a gyulafehérvári káptalannak, hogy a kőhalom-
széki Zsombor határát az udvarhelyszéki Újfalu és 
Oklánd helységek felől újból járassa ki és újíttas-
sa meg. Erre azonban nem került sor, mert Török 
Gergely, Bene Szeraphin és Illyés „magok és Újfalu 
székely községe nevében”, valamint Polyák Miklós, 
ura Sükösd János nevében, tiltakoztak ellene. Ezért 
„okadásért” törvényszék elé is idézték őket, de ott 
nem jelenve meg, Szamosfalvi Mikola László erdé-
lyi alvajda Szász-Sebesen 1551. január 13-án kelt 
ítéletlevelében az ellenmondókat „külön külön 3 
márkában elmarasztalván” a határkijárást újra el-
rendelte. 

Az Őrhegy lábánál fekvő Homoródújfalu társa-
dalmáról, népességéről forrásaink már a XVI. szá-
zad második felétől tájékoztatnak. Az 1562. évi 
székely felkelés leverése után, a fejedelem mellett, 
többnyire a szentpáli Kornis család tagjai, Mihály 
és Farkas nyertek birtokokat itt. 1566 körül há-
rom jobbágyportát bírtak a Kornisok a faluban, és 
az ők tulajdonukban volt még a két jobbágyportá-
ból álló ún. Sükösd-rész is. 1567-ben a 25 dénáros 
adó kivetésekor 13 jobbágyportát írtak össze itt, s 
1576-ban, az 50 dénáros adót fizető székely főem-
berek összeírása szerint a fejedelem 6,50 forintot, 
Kornis Farkas 8 forintot, még Sükösd Gáspár 1 fo-
rintot fizettek a kincstárnak, az itt fekvő birtokaik 
után. 1602-ben a Giorgio Basta által császári hű-
ségre esketett udvarhely- és keresztúrszéki neme-
sek, lófők és szabad székelyek összeírásában a tele-
pülés 11 szabad székely, 3 darabont, és 6 jobbágy 
családfővel szerepel. 1614-ben 1 lófő, 3 gyalog, 7 
gyalog és szabados (akik „búzáért” Kornis Ferenc 

jobbágyai lettek), valamint 11 ősjobbágy család la-
kott a faluban. 1627-ben a régi gyalog székely csa-
ládok száma 6 volt, 10 család jobbágyként az előbb 
említett Kornis Ferencet szolgálta, míg az ősjobbá-
gyok száma összesen 17 volt. Ebből kettő-kettő a 
szentmártoni Mag Istvánnak és Biró Györgynek, 
míg a többi Kornis Ferencnek szolgált. A szentpáli 
Kornis család fiúágon történő kihalása utána a gróf 
Rédeiek, a patakfalvi Ferenczi, majd később a báró 
Ugron, Györffy és Wesselényi, valamint a gróf 
Bethlen családok birtokoltak itt.

1635-ben a katonáskodni köteles családok 
(Kosa, Bálint, Bene, Séra, Benedek, Gergely, 
Bomhér, Gáspár, Tamás, Bertalan, Mihály) száma 
összesen 16 volt. Ezekből 6 régi gyalogpuskás csa-
ládként, míg a többi új hadkötelesként szerepel az 
I. Rákóczi György parancsára Homoródszentpálon 
Kovács, másként Deák Bálint által összeírt 

Utca a Felszegen
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Az unitárius templom és 
hajója

Részlet az 1801-ben készült 
karzat mellvédjéről
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udvarhelyszéki hadköteles székelyek jegyzékében. 
1679-ben 14 katonáskodni köteles családfő (10 
lófő, 2 lovas puskás, 2 gyalog puskás) lakott a fa-
luban. 1700-ban a családok száma összesen 28 volt 
(11 szabadrendű, míg 17 jobbágy). Ennek ismere-
tében a lelkek számát mintegy 140 főre tehetjük. 
1721-ben 20 jobbágy, 9 zsellér, 18 taksás és szaba-
dos, valamint 8 egyéb, összesen 55 háztartás volt a 
faluban. 

Az Őrhegy lábánál fekvő falu lakosságának ala-
kulását a XVIII. század közepétől a Jakab Dénes 
gyakorló lelkész által 1961-ben összeállított egy-
házközség-történetben követhetjük nyomon. Esze-
rint 1744-ben 197 fő, míg 1789-ben 231 fő volt 
a lakossága. Egy másik egyházközség-történet sze-
rint, amelyet Vass Mózes gyakorló lelkész készí-
tett 1974-ben, a lakosság száma a XX. században, 
a népszámlálási adatok tükrében, a következő-
képp alakult: 1910-ben 391 fő, 1940-ben 400 fő, 
1970-ben 371 fő, 1992-ben 299 fő. A falu népe 
évszázadokon át többnyire gazdálkodásból élt (ré-
gebb a sóval és a mésszel való „kereskedést” is űz-
ték, megvévén a sót a parajdi aknából, s a me-
szet a szomszéd falukból, ahol azt égették). A fe-
lekezetileg többségében unitárius, közigazgatásilag 
Oklándhoz tartozó falu lakosságának száma napja-
inkban alig haladja meg a 300 főt (ebből mintegy 
50 fő magyar ajkú cigány). Az óvodások száma 18 
fő, a helyi I-IV. osztályos iskolában összesen 22-en, 
Oklándra, az V-VIII. osztályokban 11-en járnak. 
A falu lakói közül pedig 51-en betöltötték már a 
70. életévüket.

Homoródújfalu építészeti emléke a temploma, 
amely a középkor végéről való (a hagyomány sze-
rint 1481-ben épült), s amelyet 1798 és 1801 kö-
zött jelentősen átépítettek. A régi templom zsin-
dellyel fedett s „kívülről 5 kőlábbal megerősített” 
templomocska volt, amelynek belsejét két ablak vi-

lágította meg. Középkori, félköríves lezárású szent-
ségtartó fülkéje a szószék mellett ma is látható.

A falu északnyugati szélén lévő dombra, ahol a 
templom áll, a temetőkerten át vezető kőlépcsőkön 
Ilkei Árpád lelkész úrral kapaszkodtunk fel aki, 
közben elmesélte, hogy a „község határán kívül” ta-
nuló diákok, a kaliforniai Berkeleyben levő testvér-
egyházközség jóvoltából, ösztöndíjban részesülnek 
mindannyian. Séta közben az egyházközség törté-
netéről is szót ejtettünk. Megtudtam, hogy az újfal-
vi unitárius eklézsia 1681-ben keletkezett, ugyan-
is az említett évet megelőzően Oklándnak volt a 
filiája. Kövendi Nagy Mihály esperes közbenjárás-
ára az Oklándtól való elválást nagysolymosi Koncz 
Boldizsár fungáló püspök engedélyezte, az év janu-
ár 14-én, azzal a kondícióval, hogy az az újfalviak a 
leendő pap fizetését a törvényes előírásoknak meg-
felelően biztosítják.

A templom, amelynek építését annak ide-
jén Benedek József kurátor, Imre Ferenc lelkész és 
Vári alias Máthé Zsigmond irányították, cintere-
mébe egy vakolatdíszes, 1827-ben épített kőka-
pun át lehet belépni, amelynek faragott nyílászá-
róját az unitárius egyház címere és az EGY AZ IS-
TEN felirat díszíti. A nyílászárót Birtalan Albert 
(Piaci), Birtalan Albert (Kidi), Birtalan Áron, Do-
mokos és Vilmos készíttették 1957-ben. A kerítés-
ben egy kopjafa (Godra János faragta) áll, amelyet 
1996-ban állítottak fel a honfoglalás 1100. évfor-
dulója alkalmából. A templomtorony alatti bejára-
tának egyenes záródású, finoman tagolt reneszánsz 
kőkerete van, hasonló profilozású szemöldökpár-
kánnyal. Szépen faragott ajtaja az 1983-1984-
ben konfirmáltak ajándéka s rajta az ERŐS VÁ-
RUNK NÉKÜNK AZ ISTEN felirat olvasha-
tó. A déli oldalon, a barokk portikusz bejáratá-
nak két oldalán egy-egy gótikus töredék van be-
építve. A bejárat homlokzatára a következő felira-
tot festették: HOMORÓDÚJFALU ENGEMET 
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ÉPITETT ÉS AZ EGY ISTENNEK SZEN-
TELT S DICSŐITETT NYILJÉK MEG AZ ÉG 
AZOKNAK ÁLDÁSÁRA KIK KEZET EMEL-
TEK EZEN SZENT MUNKÁRA. A portikusz 
oromzatán az építkezés befejezését jelző 1801-es 
évszám, valamint a nagyobb javításokra utaló év-
számok (1990, 2001) láthatók. A déli templombe-
járat ajtókerete szintén reneszánsz jellegű. Rajta ke-
resztül léptünk a templombelsőbe, amelyet donga-
boltozat fed, szerény stukkódíszekkel. Virágmintás 
festett fakarzatának középső kazettáján a régi min-
ta látható, s alatta az ANNO 1801 felirat. Orgo-
nája és annak karzata 1846-ban készíttetett „Ne-
mes Udvarhely Széki Székely Nemes Balas Moses 
Orgona Mives által”. Készítése 900 magyar forint-
ba és 54 véka gabonájába került „az szent megyé-
nek”. Az orgona felszentelésekor a „tisztességes 
oráciot” az akkor még Homoródkarácsonyfalván 
szolgáló Jánosfalvi Sándor István ingyen mondta 
el, és az arra járó fizetést a „Sz. Eklesianak ajándé-
kul hagyta.” Ugyancsak a templomban van elhe-
lyezve az a két fekete márványtábla, amelyek a két 
világháborúban elesett újfalvi hősökre emlékeztet-
nek. Az első világháborúban elesettek emléktáblá-
ját a falu ifjúsága állította, s rá a 15 hősi halott ne-
vén kívül a következő megindító sorokat is felvés-
ték: Dicsők, nagyok voltatok a hazáért vívott hősi 
küzdelemben, nevetek, emléketek élni fog örökké 
az élők körében! A második világháborúban 6 új-
falvi vesztette életét.

A templom tornyában jelenleg két harang „la-
kik”. Így volt ez korábban is, ugyanis Vass Mózes 
adatai szerint már az XVIII. század második felé-
ben két harangja volt az egyházközségnek. 1916-
ban azonban egy haranggal maradtak az újfalviak, 
ugyanis a nagyobb, még 1846-ban Segesváron, a 
Lotz Fridrich harangöntő mester műhelyében ön-
tetett nagyharangját háborús célokra elrekvirálták. 
Ehelyett 1923-ban, Bukarestben egy új, 158 kg sú-

lyú harangot vásároltak 16. 900 lej értékben. Fel-
irata a következő: A HOMORÓDUJFALVI UNI-
TÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG JOVOLTÁBÓL 
KÉSZITTETETT E HARANG, HOGY BÚ-
BAN ÉS ÖRÖMBEN DICSÉRJE AZ EGY IS-
TENT 1923. Társát, a kisebb harangot 1947-ben 
Csíkban, pontosabban Zsögödben öntötte újra 
Tusa István, egy még 1775-ben öntött harang, va-
lamint a régi iskola csengőjének anyagából. 

Az újfali templom cinterméből távozva, a te-
metőkert egyik sírkövéről még mindenképp meg 
kell emlékeznem. Éspedig arról, amely az első vi-
lágháborúban hősi halált halt Fekete Miklós tize-
desnek állít emléket. Felirata a következő: 1884 

Kilátás a toronyból
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– 1916 / HŐS / FEKETE MIKLÓS-t / FEDI 
E SIRHALOM / DICSŐ HARC UtÁN SZÁllt 
/ RÁ ÖRÖK NYUGALOM / SOSMEZŐI 
RÉTEN / HŐSIESEN HARCOLT / FOR-
RÓ PIROS VÉRÉT / HAZÁNKÉRT ONTÁ 
Ott / HALANDÓ E SIRNÁL / KALAPO-
DAT VED LE / KÖRÜLÜTTED SZÉKELY / 
NYOLCVANKEttŐS LELKE / IMÁDKOZZ 
FELETTE. Fekete tizedes századának egyik leg-
vitézebb katonája volt, s frontszolgálatáról nap-
lót is vezetett. Ezt ma Homoródújfaluban a kései 
unokaöccs, B. J. őrzi. Neki köszönhetően ezt a rit-
ka háborús ereklyét kezemben tarthattam és át is 
olvashattam. A körülbelül A6-os méretű, vászon-
kötésű, 120 oldalnyi terjedelmű, tintaceruzával írt 
hadinapló elsősorban a Fekete tizedes századának 
tisztjeiről, legénységéről, valamint az orosz és a ro-
mán front eseményeiről őrizett meg számos hasz-
nos „jegyzést”, a háború kezdetétől egészen 1916. 
október 15-ig, amikor a tulajdonosa, fejlövés kö-
vetkeztében, hősi halált halt az Ojtozi-szoros határ-
hegyein, Erdély védelmében.

A temetőkertből egy szép kovácsoltvas kapun 
át távoztam, amelynek egyik szárnyán az 1905. 
évszám, a másikon a „DALKÖR EMLÉK” fel-
irat olvasható. A homoródújfalvi női dalkörének 
tagjairól, Benedek Andrásné Dakó Zsuzsanná-
ról és Barta Péterné Birtalan Rebekáról Jakab Dé-
nes gyakorló lelkész egyháztörténete is megemlé-
kezik, feljegyezve róluk azt, hogy „nemes buzgó-
ságuknak” köszönhetően készült el a templomfel-
járó elé az előbb említett kapu és 28 kőlépcső. Eb-
ben az időben a faluban nemcsak női dalkör, ha-
nem férfi dalárda is működött, amelynek irányí-
tója a homoródkarácsonyfalvi születésű ifj. Deák 
Mózes kántortanító volt. Az egyházközség jelenlegi 
kántora Kelemen Hunor, a jó emlékezetű oklándi 
templomépítő lelkész Kelemen Imre (1903–1991) 
kisebbik fia, aki, elmondása szerint, ez idáig 52 

templomban „kántorizált”. Tíz hangszeren játszik, 
s korábban, 1995 és 2007 között Oklánd kántora, 
és egy ideig polgármestere is volt (1996-tól 2000-
ig). Édesapja emlékét és hátrahagyott kéziratait ke-
gyelettel őrzi. Ezek és más, vonatkozó szakiroda-
lom felhasználásával a feleségével, a kolozsi szüle-
tésű Kiss Mária Gyöngyivel együtt 2005-ben el-
készítettek egy 50 oldalnyi kéziratot (címe: Nagy-
Homoród és Kis-Homoród településeinek részleges 
leírása), amelyben, többek közt, a Homoród men-
te lehetőségeit és szerepét vázolják Udvarhelyszék 
turizmusán belől, röviden bemutatva minden itt 
fekvő településnek a múltját és az értékeit.

Fekete Miklós tizedes síremléke

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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Homoródújfalu után „gyaloglatom” követ-
kező és egyben utolsó állomása Homoród-

jánosfalva volt. Nem véletlenül, ugyanis itt töltöt-
te utolsó éveit és itt nyugszik Jánosfalvi Sándor Ist-
ván (1804–1879) unitárius pap, a kiváló szónok, 
könyvgyűjtő és helytörténész, akinek emlékére 
ezt a „gyaloglatot” annak idején a szülőfalujában, 
Lókodban elkezdtem. Jánosfalvi Sándor István 
1804-ben született. Édesapja, Sándor Lőrinc a „hí-
res szép énekű” lókodi paptanító (lévita) volt, „ki-
nek iskolájába nemcsak helybeli gyermekek járának 
fel egészen a párosulhatási időkorig”, hanem a kör-
nyékbeli ifjúság is. Sándor István az elemi isko-
la elvégzése után Torockón, Székelykeresztúron, 
végül Kolozsváron tanult. Az unitárius gimnázi-
umban osztálytársai voltak: Koronka Antal, ké-
sőbbi híres torockai pap, aranyos-tordaköri espe-
res, valamint nagy történetírónknak, Jakab Elek-
nek a testvére, Jakab János. Sándor István unitári-

us papi pályáját 1827-ben kezdte a keresztúrszéki 
Szentábrahámon. Ugyanezen évben, július 11-én, 
Bágyonban, alig 23-évesen, zsinati szónok. Be-
szédének textusa „Kész vagyok az evangéliumot 
prédikálni” (Rom. 1, 15.) volt. Két évig szolgált 
Szentábrahámon, ahol a jobbágy rendű híveinek 
pártfogásáért összekülönbözött Jakabházi Pál he-
lyi földbirtokossal. Viszálykodásuk vége az lett, 
hogy Sándor Istvánnak távoznia kellett első lelké-
szi állomáshelyéről. 1829-től Kolozsváron szolgált, 
mint ideiglenes lelkész, ahol „consistornak” is fel-
eskették. 1836-ban házasságot kötött Váradi Líviá-
val, de ez a házasság nem volt szerencsés, s még ab-
ban az évben elváltak. Ugyanezen év május 1-jétől 
Magyarszováton szolgált. Időközben meghívást ka-
pott Árkosra, hol 1837–1841 között teljesített lel-
készi szolgálatot. Az „összeférhetetlen természetű”, 
megalkudni nem tudó-akaró Sándor István, aki 
korának sem egyházi, sem világi vezetőivel nem tu-
dott sokszor közös nevezőre jutni, hogy a jánosfalvi 
birtokához közelebb legyen, addig kérvényezett, 

HomoródjánoSfaLVa
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amíg Homoródkarácsonyfalvára nem rendelték. 
1841. május 2-án foglalta el új papi állását. Idő-
közben megválasztották egyházmegyei nótárius-
nak is. Karácsonyfalva az első hely, ahol híveivel 
és a kebli tanáccsal „megértő békességben élt”. A 
magyar szabadságharc és forradalom leverése után, 
1849. szeptember 14-én, Székelyudvarhelyen be-
börtönözték. Udvarhely parancsnoka, Heydte 
záratta el, „mert róla nem éppen dicsérő kifejezést 
mondott”. Egy év raboskodás után, 1850. szep-
tember 20-án szabadult. Később büszkén emle-
gette, hogy ő volt az első politikai fogoly Udvar-
hely megyében. Mivel fogsága alatt a karácsonyfal-
vi állást betöltötték, szabadulásakor az éppen ak-
kor megüresedett gyepesi eklézsiát foglalta el. Itt 
nyolc évet töltött. 1858-ban állást cserélt a datki 
pappal. Beleunva a papi pályát kísérő hivatali te-
endőkbe, 6 éven keresztül kérelmezte a nyugdí-
jaztatását. Végül 1867 tavaszán, 40 éves papságá-
tól búcsút véve, homoródjánosfalvi birtokára köl-
tözhetett. Itt élte le élete hátralévő éveit. 1879. de-
cember 29-én hunyt el, 75 éves korában, és itt is 
helyezték örök nyugalomra. Korának egyik legna-
gyobb műveltségű teológusa és lelkésze volt, aki 
„alapos felkészülés nélkül sohasem lépett szószék-
re”. Élete során több mint 1000 könyvet gyűjtött 
össze. Ezekből nemcsak a székelykeresztúri unitá-
rius kollégium könyvtárának, hanem a kolozsvá-
ri unitárius kollégium könyvtárának is adományo-
zott (az utóbbinak mintegy 247 darabot).

Nyomtatásban megjelent prédikációi, beszé-
dei: Miben áll a koronáztatásra méltó igaz mun-
kásság? (Unitárius Szószék, 1910. V. köt. 1–4. sz. 
971.), A papnak kézssége az evangélium prédiká-
lására egy zsinati beszédben… (Kolozsvár, 1828. 
19. l. A református Kollégium betűivel. Elhang-
zott Bágyonban, 1827.), A jó fejedelemnek, mint 
népe koronájának némely fővebb ékességei vagy 
tulajdonságai (Kolozsvár, 1835. 18. l. A Királyi 

Lyceum betűivel. Rövid halotti beszéd, melyet né-
hai I. Ferenc … kir. Felségének… végtiszteletére… 
1835-ben mondott.), Jézusra nézni legjobb (Ke-
resztény Magvető, 1872 /II. évf./ 85. l. Áldozócsü-
törtöki beszéd.) A Tudományos Gyűjteményben, a 
Brassói Újságban és a Vasárnapi Újságban számos 
alkalmi cikket, írást közölt. Egyháztörténeti mun-
kái: Szentírásmagyarázó apostol, Unitárius Egy-
háztörténelem. Más, kéziratban fennmaradt mun-
kái: Elegyes szószármazástan, Olimpiai szentberek, 
Fejtegető Odipus, Tudományos Napló. Legjobb 
műve az 1838 és 1858 között megirt, s napjaink-
ra már több kiadást is megért Székelyhoni utazás a 
két Homoród mellett, amely szűkebb szülőföldjé-
nek kiváló és nélkülözhetetlen helytörténeti rajza.

Homoródjánosfalvára a Kis-Homoród 
völgyeből két úton is átkelhetünk. Egyik, a rövi-
debb, Homoródújfaluból a Róka hegyre kapszkodik 
fel, majd a cserjés-bokros legelőn át, az Egres-pa-
tak völgyének bal oldalán ereszkedik be Városfalvá-
ra, ahonnan már csak pár lépés Jánosfalva. A hosz-
szabb úton, Oklándról indulva, a Kis-Homoród 
vízválasztójául szolgáló Kövesbércen (régebb Kol-
dustető) át, Homoródszentpál, Szentpéter és Vá-
rosfalva érintésével érkezhetünk meg a Poklos-
ülő-patak Nagy-Homoródba szakadásánál fekvő 
Jánosfalvára, a történeti Udvarhelyszék egykori ha-
tárfalujába. A falut az 1968. évi területi-közigaz-
gatási átszervezéskor csatoltak Brassó megyéhez, s 
napjainkban Kaca község egyik faluja.

Bármelyik úton is érkezzünk a Nagy-Homoród 
völgyében, amely úgy néz ki fentről, a tetőről, 
„mint egy gyönyörűen gondozott virágos, vagy 
konyhakert”, már távolról szemünkben tűnik 
Jánosfalva északi részén a Köveshegy oldalában a 
kőbánya, alatta a falu temetője s szomszédságában 
a kőfallal kerített temploma. Kőbányájuk már a ró-
maiaknak is volt itt. Erről s a kőbánya belső ürege-
inek falain látható három „kép”-ről Orbán Balázs 
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1887-ben az Országos Régészeti Társulat január 
25-ki nyilvános havi ülésén tartott felolvasást. Két 
másik dombormű (jobbjukban kelyhet tartó em-
beri alakok) ekkor más ismert volt a jánosfalvi ró-
mai kőbányából. Ezeket 1885 őszőn Téglás Gábor 
és István „együttesen” fedezték fel a környéken vég-
zett kutatásaik során. A domborművekre maguk a 
XIX. század második felében a kőfaragásra „buz-
dult” jánosfalviak bukkantak rá, akik innen látták 
el sírkövekkel, lépcsőkkel, kapuoszlopokkal a kör-
nyékbeli településeket. Sajnos ezen „érdekes lele-
tek” később az ő vésőik alatt is semmisültek meg.

Jánosfalvára Városfalva felől érkeztem. Régebb 
ez a két falu sokat élcelődött egymással. Kicsúfo-
ló rigmusokat költöttek az egyik, vagy a másik fa-
luban megtörtént „érdekes” eseményről. Hogy 
régi gyökerei vannak itt a mókás verselésnek, arról 
Jánosfalvi Sándor István tanúskodik, aki a rigmus-
szerző falubelieiről, a „versfirkáló fűzfa poéták”-ról 
maga is megemlékezik. A helyibeliek még ma is 
emlegetik Városfalván Pálfi Mózest, Bona Józse-
fet, Jánosfalván Darkó Sándort, aki vérbeli verse-
lők voltak, „pástilus írók”, ahogy őket a helybeliek 
nevezték. Az egyik eset, amely Jánosfalván történt 
meg és Városfalván szedték rigmusban, az a ún. 
medve-histórai. Történt ugyanis, hogy a jánosfalvi 
eszetenához odakapott egy nagy fekete kutya. A 
pásztor azt hitte, hogy medve s jelentette az ese-
tet. Mezei Sándor és fia eltervezték, hogy a garáz-
dálkodó medvét kilövik. Először persze a helybe-
li zsidó kocsmárosnál egy kis bátorítót ittak, aztán 
elindultak, hogy leszámoljanak a medvével, amely 
így ütött ki: 

„Kendörmagból lesz a kendör,
Mezei Sándor ügyes embör.
Bizott a gyapott gatyába,
Kimönt a töröbuza határba.
Fiával Mózessel, persze azzal a feszössel,

Találkoztak a medvével, s a gatya megtelt sárlével
Nyomták az esztena ajtót,
Kiáltották a nagy jajszót.
Végre egy olasz a jukon, feléje löt félájulton,
Hat arasznyi távolságra löt a szék karjába.
Nem medve, met a kutya!
Hallod, hogy Bercit ugassa!”

Az esetet megtudván a városfalviak, azon nyom-
ban elnevezték a jánosfalviakat „medvéseknek”. 
Azóta is emlegetik ezt a csúfondáros históriát, ame-
lyet az önérzetükben megsértett jánosfalviak nem 
mindig hallgattak ölbe tett kézzel. Megesett, hogy 
felháborodásukban jól elagyabulálták az őket csú-
foló szomszéd falusiakat. Erre utal a környéken 
fennmaradt alábbi szólás-mondás is:

„Mikor mész Jánosfalvára,
Vigyázz a szád járására.
Ne sokat beszélgess a medvéről,
Mert kiguvasznak a bőrödből!”

A falu népének költői lelkülete a temetőben is 
visszaköszön, ahol a sírköveken számos verses meg-
emlékezést olvashatni, mint például:

Itt nyugszom a sirhant alatt
Három fiam árván maradt

Rám gondot visel az Isten
Mi lesz velük az életben?

Ameddigg a földön éltem
László Ilona volt a nevem. 

De nemcsak a rigmusos verselésnek, hanem a 
hasznosabb írástudásnak és a tanulásnak is mindig 
nagy becsülete volt ebben a kicsi faluban. Maga 
Sándor István jegyezte fel annak idején, hogy e falu 
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lakói „gyermekeiket nem csak alsó falusi, de soka-
kat nagyobb oskolába is járatni s taníttani szok-
ták eleitől fogva,…”. 1846-ban 21 fiút és 15 le-
ányt, összesen 36 gyermeket járattak itt a szülők is-
kolában. Szellemüket csekefalvi Török Péter hely-
beli lelkész és Dénes István tanító pallérozta. Az 
utóbbi több mint négy évtizeden át (1832 és 1877 
között) volt a falu kiváló tanítója és énekvezére. 
Hogy a falu egykori tanítói pontosan és lelkiisme-
retesen végezték feladatukat, bizonyítja az, hogy a 
XIX. század folyamán számos értelmiségi kikerült 
a helybeli egyházi iskola padjaiból. Közülük csak 
Sándor István 7 papot, 5 iskolamestert és 2 híres 
„prokurátort” ismert. Hogy ez régebb is így volt, 
példa rá Jánosfalvi János deák élete, aki I. Rákó-
czi György fejedelem idejében (1630–1648) volt 
az udvari kancellária „hív és hasznos” szolgálatokat 
tévő írnoka. Sajnos napjainkban nincs működő is-
kola Jánosfalván, ugyanis ezt, gyerekhiány miatt, 
már az 1980-as években bezárták. A mintegy húsz-
főnyi diákot iskolabusz szállítja Homoróddarócra, 
az I–VIII. osztályos iskolába. Örvendetes viszont 
az, hogy az óvoda az 1999-2000-es tanévtől hely-
ben működik a felújított egykori egyházi isko-
lában. Ide manapság hat-hét kis óvodás jár. Di-
csérendő szintén, hogy az érettségiző diákok na-
gyobb hányada napjainkban is az ország külön-
böző egyetemein tanul tovább. Ez azt bizonyítja, 
hogy Jánosfalván még ma is nagy becsülete van a 
tudásnak. 

Homoródjánosfalva műemlék temploma a 
falu északi részén, egy dombon emelkedik. Fala-
inak „árnyékában” helyezkedik el a papi lak és a 
régi iskola épülete, amelyben ma óvoda műkö-
dik. Az egyházi telekre, vagyis a templomkert-
be egy nagy kötött székely kapun át lehet bejut-
ni, amely Harringtonné Szántó Anikó lelkészsége 
idején (1991–1997) készült. Alig, hogy benyitunk 
a kapun, jobb kéz felől ott találjuk a millenniumi 

és az első világháborús emlékművet, amelyet Bá-
lint Zsigmond kőfaragó készíttetett el a falu népe 
felkérésére. Rajta az első világháborúban hősi ha-
lált halt tizenkét jánosfalvi férfi neve olvasható. Az 
északi oldalán a 896 – 1896-os évszámok, déli ol-
dalán az „Egy Istenünk Egy Magyar hazánk”, míg 
a hátoldalán a „Magyarország ezredéves fennállásá-
nak emlékére – Jánosfalva” felirat, alatta pedig az 
alábbi Bajza József idézet:

„Romlott szív és romlott elme
Kit hazája hő szerelme
Szép tettekre nem hevít”

Mielőtt a kőfallal kerített templomot megláto-
gattam volna, először beköszöntem a helyi unitári-
us lelkészhez, Simó Sándorhoz, a Székelyudvarhelyi 
Egyházkör espereséhez. A lelkész úr magyarzsákodi 
születésű. Iskolába szülőfalujában, valamint 
Székelyvéckén és Szovátán járt. Felsőfokú tanul-
mányait Kolozsváron végezte. A középiskola éve-
iben mindig arra készült, hogy mérnök lesz, végül 
mégis az unitárius teológiára felvételizett.

1998. október 1-jén nyert kinevezést a 
Homoródjánosfalvi Unitárius Egyházközségbe, 
ahová fiatalon, alig 24 évesen, „tele lendülettel és 
világmegváltó tervekkel” érkezett meg. Szép álmo-
kat szőttek, a feleségével együtt. Szolgálati helyén 
aztán, egypár hónap után, rájött, hogy óriási kü-
lönbség van „a tanultak és a gyakorlati alkalmazás 
között”. Hamar megtapasztalta, hogy egy ilyen kis 
faluban, mint amilyen Homoródjánosfalva, a leg-
több közösségi gondot a lelkésznek fel kell vállal-
nia, s azt az egyházközség gondnokaival (jelenleg 
Dombi Gyula és Mezei Domokos), vezetőivel és 
minden egyes tagjával közösön kell megoldania.

Idejövetele után először, az 1999-2000-es tan-
évtől, a felújított régi iskola épületében egy óvo-
dát sikerült beindítani. Az épületet az egyházköz-
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Az unitárius templom A hajó és boltozata

Jánosfalvi Sándor István és Vass István lelkészek 
emlékére állított sírjel a templomkertben
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ség tette rendbe, a Kacán lévő Polgármesteri Hiva-
tal támogatásával. A Brassó megyei tanfelügyelőség 
pedig vállalta a működtetési költségeket. 2000-ben 
a volt kántortanítói lakást is teljesen feljavítatták 
(az amerikai és holland testvéregyházközségekből 
érkező vendégeket itt szállásolják el). A templomot 
is, mind kívül, mind belül. Ugyanezen évben meg-
szervezésre került az első falutalálkozó. Erre az al-
kalomra egy, a Jánosfalva múltját, s ezen belül az 
egyházközséget, a templomot, az egykor itt szol-
gáló lelkészeket, kántortanítókat bemutató „falu-
monográfiát” is egybeszerkesztett Simó Sándor lel-
kész úr, s négyféle képeslapot nyomtattak ki, hogy 
a gyülekezetet és falut kellően népszerűsítsék. Az-
óta minden év augusztus első vasárnapján sor kerül 
a falunapokra, amelyre szívesen hazalátogatnak az 
idegenbe szakadt jánosfalviak is. Ugyancsak 2000-
től kezdve, a gyerekeknek angol nyelvű kurzuso-
kat szerveznek, két alkalommal amerikai önkénte-
sek segítségével. Később a tanítását a tiszteletes asz-
szony vállalta magára, majd hetente egy órában a 
tanítónő oktatta fakultatívan a gyerekeknek az an-
gol nyelvet.

A Németországból érkező önkéntesek az óvo-
dában segítettek, valamint az idős emberek életét 
könnyítették meg azáltal, hogy nekik bevásároltak, 
fát vágtak, takarítottak.

Nem kis erőfeszítés kellett ahhoz, hogy imahá-
zat vásároljanak Darócon az alig száz lelket számlá-
ló unitárius gyülekezetnek, s azt javítgassák, szépít-
gessék. Jutott erő arra is, hogy a lelkészi lakást ké-
nyelmessé tegyék (központi fűtés, fürdőszoba stb.).

Simó Sándor lelkész elmondta: „az évek során 
a sok külső építés mindig együtt járt a belső lel-
ki építkezéssel is. A bibliaórák, a fiatalokkal való 
összejövetelek, a nőszövetségi találkozások, az idő-
sekkel való foglalkozások tarkították gyülekeze-
tünk életét.” Mindezek mellett jutott idő a lelkész-
képesítő dolgozat megírására is. A mintegy hat-

vanoldalnyi dolgozat Jánosfalvi Sándor István éle-
tét és munkásságát mutatja be. A lelkész úr tíz éve 
már, hogy részt vesz a székelyudvarhelyi egyházkör 
kormányzásában is. Nyolc évig egyházköri pénztá-
ros volt, egypár évig testvér-egyházközségi előadó. 
2008-ban választották meg az egyházkör esperesé-
nek. Azóta igyekszik megfelelni ennek a tisztség-
nek. Mint vallja: „A munkavégzés közben érzett 
öröm szárnyakat ad, kellő erőt és energiát a kihí-
vások teljesítéséhez. A feladatok által szerzett ered-
mény pedig sokszor örvendezteti meg a lelkemet.”

Jánosfalva műemléktemplomáról, amelynek 
egyes részei a XIII. század második feléből valók, a 
falu egykori lelkésze, a városfalvi származású Sán-
dor Bálint írt verset, aki feleségével együtt 1952–
1963 között „igazi pásztora volt nyájának”. A húsz 
szakaszos versből, bár többet érdemelne, az alábbi-
akban mi csupán csak kettőt idézünk:

[….]

Karcsú, magas tornya az ég felé mutat,
Merre tekintetünk olyan sokszor kutat.
Fáradt, beteg lelkünk itt szokott pihenni, 
Isten igéjéből újabb erőt kapni.

[…]

Ha nincs orvossága bánatos szívednek,
Nem ért meg a világ, emberek megvetnek.
A templom csöndjében átölel az Isten.
Meggyógyul a lelked, s öröm kel szívedben.

A templom cintermébe lépve, a portikussal 
védett deli bejárattól balra, két faragott kopja-
fát, míg jobbra egy sírkövet és egy kopjafát lát-
hatunk. A sírkő Sándor Istvánnak és Vass István 
(1834–1906) lelkésznek, adományozónak állít em-
léket. 1958-ban állíttatta az egyházközség. A mel-
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lette lévő kopjafa Kiss Sándor lelkész itteni szolgá-
latára (1931–1953) emlékeztet. A bal oldali kop-
jafák közül az újabbat 2000-ben állították, felirata 
szerint „Az ezer éves Magyar államiság és a kétezer 
éves kereszténység emlékére”. A régebbi a honfog-
lalás 1100 éves évfordulója alkalmával készült s fel-
irata a következő: „Erdélyért, drága hazánkért, őse-
ink emlékére 896 – 1996”.

Homoródjánosfalva temploma „mind régiségé-
nél, mind pedig megépítésénél fogva, bár kicsi, de 
becses műemlék”. Ezt már Debreceni László épí-
tész és Kelemen Lajos művészettörténész megálla-
pították, amikor az egyházközséget 1937 szeptem-
berében meglátogatták. A templom maga hármas 
térfűzésű. Nyugat felől áll az 1821-ben épített, há-
rom párkánnyal tagolt torony, hozzá tapad a kelet 
felé keskenyedő hajó és a szintén keskenyedő, kissé 
eltérő tengelyű szentély. A templom egyes részei a 
XIII. század második feléből valók (a helyi termés-
kőből készült félköríves nyugati kapuzat és a hajó 
déli oldalának két félköríves ablaka). Második épí-
tési szakasza a XVI. század elejére tehető. Ekkor a 
román kori hajót hálóboltozattal és néhány tám-
pillérrel gótikussá alakították, s ekkor készült „re-
neszánsz szellemben” a déli bejárat kőkerete is. Va-
lószínűleg az építkezések befejezésére utal a szen-
tély egyik címer alakú gyámkövén (amelyen egy li-
liomos korona van) látható 1522-es évszám. A he-
lyi hagyományok szerint a jelenlegi templom he-
lyén egykor kápolna állt, akárcsak a falu alsó felé-
ben, az úgynevezett „Kápolna nevű helyben”. Ez 
utóbbit úgy tartják számon, mint az egykor neves 
Goró család temetkezési kápolnáját.

A falu társadalmára, népességére utaló első ada-
tok, XVI. század második felében  bukkannak fel 
az írott forrásokban. Az 1566-ban készült lófő-ös-
szeírásban két jánosfalvi nevét jegyezték fel. Egy év 
múlva, 1567-ben 11 portát írtak össze itt. 1576-
ban a faluban a fejedelem és Kornis Mihály bir-

tokoltak. 1602-ben összesen 23 jánosfalvi család-
fő (három lófő, négy darabont, öt szabados, tizen-
egy jobbágy) esküdött fel II. Rudolf császár hűsé-
gére. 1614-ben kilenc lófő, hét gyalog, öt szabados, 
hét ősjobbágy (kivétel nélkül mind a Kornis Fe-
rencé voltak) és egy zsellér családfőt írtak össze itt. 
Száz évvel múlva, 1713-ban készült udvarhelyszéki 
összeírás szerint a faluban 23 lófő és gyalog szé-
kely, 19 jobbágy és egy zsellér család lakott. Armá-
lissal, vagyis címeres nemes levéllel rendelkezett a 
Csoma, a Lőrincz és a László család. A falu, „bár 
megvoltak itt az élet nagyszerű lehetőségei”, soha-
sem népesedett túl. 1789-ben 67 család lakott a fa-
luban. 1799-ben a lélekszám 219 volt. 1857-ben, a 
püspöki vizitáció adatai szerint 138 férfi és 165 nő, 
összesen 303 fő lakott itt. 

A templomba a déli oldalon lévő főbejára-
ton léptem be. Rögtön szemembe tűnt a szószé-
ken látható takaró. Nem a régisége a megkapó 
benne, hanem az, hogy az egész falu népe hímez-
te. Mégpedig úgy, hogy minden család kihímez-
te a maga kis terítőjét, rávarrva a családtagok, a 
gyerekek neveit, majd ügyes kezek az egészet ösz-
szeöltötték. Így lett belőle egy egyedi, szívet me-
lengető, az összetartozást jelképező szószéktakaró, 
amelynek középső részén csupán ennyi olvasha-
tó: HOMORÓDJÁNOSFALVA 2007. LÉLEK-
SZÁMA 150. A szószéket egy fából faragott bib-
liatartó is ékesíti. Ezt özv. Mezei Jenőné készíttet-
te 1988-ban, a következő felirattal: EGY AZ IS-
TEN. A szószékkorona régi darab, még 1802-ben 
készült ezzel a felirattal: VERBO ET EXEMPLO, 
magyarán: SZÓVAL ÉS PÉLDÁVAL. A régi úr-
asztala jelenleg a daróci filiában található. Az újat, 
László Károlyné Balogh Piroska emlékére, férje és 
gyermekei készíttették 1986-ban. A hajó nyuga-
ti, fából készült karzatán áll az orgona. Szőcs Sá-
muel orgonakészítő mester munkája, aki a sípokat 
gyönyörű keretbe építette bele. Az első világhábo-
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rú alatt sípjait hadi célokra elrekvirálták, s majd-
nem használhatatlanná tették. Megjavításán sokat 
fáradozott László Zsigmond jánosfalvi születésű, 
de Szentábrahámban élő tanító. Utoljára 1941-
ben végeztek rajta nagyobb javításokat. Jelenleg 
használhatatlan állapotban van. Az orgona karza-
tának kazettáiban Udvarhelyszék, Erdély, az unitá-
rius egyház, valamint a régi székely címer láthatók.

Díszesen festett fakarzat áll a szentély keleti fe-
lében is, ezzel a felirattal: IFJAK DITSÉRJÉTEK 
AZ URNAK NEVÉT A KARBAN ZSOLT. 
CXLVIII. VS. 7: 12, EMLÉKEZZÉL MEG A 
TE TEREMTŐDRŐL A TE IFJÚSÁGODBAN. 
PREDIKATOR XII. VS. 1. Középen díszes keret-
ben az 1846-os évszám látható. Közvetlenül a kar 
mellett az északi falon 1943-ban, javítások alkal-
mával, a vakolat alól faképtöredékek kerültek elő 
két boltmezőben. Az egyikben valószínűsíthetően 
a Krisztus Pilátus előtt c. jelenet látható. A késő 
gótikus szentély gyámköveit családi címerek díszí-
tik, ami Székelyföldön egyedülálló, sőt talán egész 
erdélyben. A hajót a szentélytől elválasztó csúcs-
íves diadalív szószék felőli lábazatán elhelyezett fe-
hér márványtábla a falu második világháborús hő-
seinek állít emléket. Rajta a következő feliratok ol-
vashatók:

Ha elfogyatkozik is testem
Szívemnek kősziklája
Te vagy oh Isten 
Mindörökké (73. zsolt. 26 vers) 

Mellette:

Ha az idő oszlopot dönt
Betűk ha lekopnak
Szíveinkben élni fogtok
Ti hősi halottak.

A templombelső megtekintése után a torony-
ba kapaszkodtam fel. Ennek óráját 1960-ban ké-
szíttette az egyházközség, a székelyderzsi Csomor 
Károly órásmesterrel. Harangja kettő van az egy-
házközségnek. Hogy ez régebb is így volt, azt bi-
zonyítják a XVIII. századi vizitációs jegyzőköny-
vek, amelyekben említés van téve róluk. Az 1788. 
évi vizitációs jegyzőkönyv is két harangról emléke-
zik meg, egy nagyobbikról, amely 1769-ben ön-
tetett, és egy kisebbről, amelyen „ilyen Eszten-
dő Szám forma” volt látható: 1481. A ma meg-
lévő harangok közül a nagyobbikat (három má-
zsa 57 font) a XIX. század elején öntették Seges-
váron Baumgartner János harangöntő mester mű-
helyében. A kisebbik harangot 1924-ben öntették 
Nagyszebenben. Felirata: ISTEN DICSŐSÉGÉ-
RE ÖNTETTE A JÁNOSFALVI UNITÁRIUS 
EKLÉZSIA. SCHIEB. 1924.

A templomi vizitáció után átballagtam a 
jánosfalvi temetőkertbe. Itt nyugszik Jánosfalvi 
Sándor István is. Sírkövét azonban hiába keres-
tem. Elporlasztotta azt már rég az idő vasfoga. Rá-
akadtam viszont annak a lelkésznek, udvarhelyköri 
esperesnek a sírkövére, aki Sándor Istvánt, „a sze-
gény öreget” eltemette. Darkó Sándornak hívták 
s 1855–1898 között volt Jánosfalva papja. 1825-
ben született Nagyajtán. Mint őrmester végighar-
colta az 1848-49-es szabadságharcot. Sírkövére, az 
adatain kívül, a következő sorokat vésték: „Világ 
szerént szegény, de lélekben és emberszeretetben 
gazdag volt mindhalálig.” Akárcsak Jánosfalvi Sán-
dor István. 
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