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A KÚTFŐ Olvasóinak boldogságot! 
 

„Csak gyáva és elkorcsult ivadék lehetne az, akit 

bölcsőjének és egykor talán sírjának is, e drága kies 

földnek minden irányú ismerése nem érdekelne...” 

 

(Vitos Mózes) 

 

 

A kútfej, kútforrás, kútfő címszó több jelentést hordoz. 

Gyakran előfordul magyar települések helyneveiben: forrást jelöl. 

Szabó T. Attila az ET1-ben remek példákat ad erre: 
1. 1634: (A határ) azo(n) ... kut fönek az uizen ala menuen hassittia megh Pettkj Istua(n)  

Ura(m) ö kegme igassaganak hatarat [Cssz; BálLt 61]. 

1639/1687 k.: A’ Kùt főnél vagyon 2. hold főld [Nagyernye MT; MMatr. 279]. 

1700: Az masik vagyo(n) az Erdő alatt Kútfej nevű hellyben [Aldoboly Hsz; EHA]. 

1702: az erdő alatt rakottyás tó mellet… vagyon egy kutt forrás [Szentkirály Cs; HA] 

1714: Kutfǒ nevŭ helyben [Petek U; EHA]. 

1724: az Kutfőnek egyike, melly Vizzel tartya ezen Haltartot Istvan Déak Uramék  

birodalmáb(an) marad [Hévíz NK]. 

1744: Kut fön (sz, k) [Pipe KK; EHA]. 

2. átv. jelentése: vminek forrása 

1710 k.: A jó hírnév, akár igaz, akár hamis... praesumáltatik, feltétetik az emberektől,  

hogy jó kútfőből, jó gyökérből úgymint a híres, neves emberek virtusiból...  

vészen eredetet [BÖn. 441]. 

1759: minden e világi haszontalan dolgokat tegyünk félre s csak egyedül felségéhez,  

mint élő víznek s minden tökéletes ajándékoknak kútfejéhez ragaszkod- 

junk [RettE 86]. 

Szk.: a gonosznak kútfejére emeli lelkét .*  a gonosznak kútfejére megy. * vminek a  

kútfejéből merít.*vminek a kútfejéül tesz.  

1662: ne azt tartsuk keserves bánatink, törődésinknek fő s első okának, hogy illy nagy  

rettenetes romlásba estünk, hanem a gonosznak kútfejére emeljük lelkünket,  

melly a bűn, s azt... sirassuk [SKr 701].- 

1662:... hogy illy rettenetes nagy romlásba estünk s vagyunk, hanem a nagy Istenért,  

a gonosznak kútfejeire menjünk 

1799:.énis csak ugyanazon kut fejekből merítem a Pénzt, ugy mint Istenŭnk  

Segedelméből a Sarlo kapa és kotzor után gyüjtegetünk [Ne; DobLev. IV/810. 1b  

Szántó Sándor lev.] 

 
A Magyar értelmező kéziszótár2 szerint:  

 kútfő fn  

1. rég. Az a hely, ahonnan vmely forrás fakad. 

2. rég .irod  Vminek  (kút)-forrása, oka. 

3. Tud. Tudományos munkához adatokat szolgáltató (régi) 

irott szó.  Történelmi kútfők. 

* 

A Kútfő dűlőnév otthon, elmúló törékeny falumban is (Pipe, 

Maros megye) megtalálható.  

Az alig félszáz ember lakta fészeknyi településen erősen fogy a 

magyar beszéd, vele együtt a földrajzi név is. A közel 700 évet 

átvészelt tiszta magyar falu kezd „vegyessé” válni, új honfoglalók 

tiporják „durván, gazul.”  

                                                 
1
 Szabó T. Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár VII. Kl-Ly. Akadémiai 

Kiadó. Budapest. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest.1995. 675. o. 
2
 Magyar értelmező kéziszótár. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1975. 803. o. 
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 Bevallom: nekem a Kútfő név erős érzelmi kötődést jelent. Hűs, bővizű forrása „izzó, forró nyárban” 

(Ady E.) elfáradt gyermekként sokszor oltotta szomjamat. „Falu(m)beli vének” csodákat meséltek róla. Nagy 

szárazságok idején (1946) életet adott, életet mentett: emberekét, „lelkes állatokét”. Hajnalok hajnalán, 

szekérre rakott hordókkal, kádakkal indultak vízért az ősök a falutól öt kilométer távolságra lévő Kútfőre, a 

„csodaforráshoz”. Egymásra talált akkor Ember és Természet. Szép összefonódás. 

 Ma, „a sodró, nyugtalan jelen”-ben (Magyari L.) Kútfőt és környékét (150 hektár volt szántó, kaszáló) 

„csorda-nép” lába tapossa – talán az idők végezetéig...  

 Bócar, Bócar-tető, Kelemőgye, Kelemőgye-pataka, Paphámja3 (mindkét nagyapámnak volt ott birtoka) – 

Kútfő környéki felejthetetlen, nyomomba szegődő helynevek, örök útitársaim. Hozzájuk „oly szoros kapcsolat 

köt, melyet se jó, se rossz nem old” (Szemlér F.). Ez az én jussom, rám maradt „parainesis” (erkölcsi tanítás, 

szellemi végrendelet). 

 

 Istenem, hol vannak már a hajdani kútfők, a korán kelők, az útra indulók, a régi utakat és ösvényeket 

ismerők?! Lábuk nyomát rég elfújta a játszi szél. 

 

** 

 Kicsiny lehetőségek között nagy erőfeszítéssel látott napvilágot a KÚTFŐ szépnevű folyóiratunk. Néhány 

lelkes , bölcsőhelyét szerető, értékeire figyelő diák írta-szerkesztette. Szüleje: a csíkszeredai Székely Károly 

Alapítvány és a Nagybükki Néprajzi Társaság (szűkkörű diákközösség). Rég erre vágytunk. A jóravágyásból 

tett, valóság lett. Szívet emelő érzés. 

 Kezemben tartom az I. évfolyam 1. számát. Melengetem, óvóm, féltem. 

Hibáival együtt kívül-belül szépnek, „egészségesnek” látom. Megszületését sok töprengés, törődés, kemény 

szellemi munka előzte meg.  

 Iskolánk életében, ez a szellemi „termés” talán a legnagyobb esemény. Úttörő vállalkozás (tudtunkkal 

Erdélyben ez az első ilyen jellegű próbálkozás, „jámbor szándék.” A Művelődés közöl(t) hasonló írásokat). 

„Házat raktunk a léleknek” (Kányádi S), a szellemi otthonteremtésnek. 

 Vállaljuk és valljuk, hogy KÚTFŐ-ügyben nincs megállás. 

 Túlvagyunk az első lépéseken. A költővel együtt mondhatom: „ne fogjon senki könnyelműen” a 

lapszerkesztéshez, mert „nagy munkát vállal az magára” (Petőfi S.), aki ebbe belekezd. Mégis megérte. Örömet 

jelent. Benne van „lelkemnek egy fele” (Batsányi J.). Annyi belső vívódás után most már „könnyebb a lelkem”. 

 A maroknyi lelkes csapat célkitűzéseinek lényege: 

- a diákszerzők (szakiskolások és szakközépiskolások) magyar nyelven írott helytörténeti, 

népismereti, néprajzi kisdolgozatai, tanulmányai megszületésének elősegítése, szakirányítása; 

- a magyarok lakta (tömbmagyarság, szórvány) települések közölni vágyó fiataljainak lehetőséget 

biztosítani, fórumot, szellemi műhelyt teremteni a kibontakozáshoz; 

- helytörténetünk, népi kultúránk, hagyományaink, szokásaink megörökítése, ápolása, átmentése a 

mába; 

- önismeretünk, önazonosságunk megőrzése a gyorsuló térben és időben; 

- múltunk, az előttünk járók méltó tisztelete; 

- bölcsőhelyünk, szűkebb szülőföldünk, Erdély magyarlakta településeinek „népismei”, 

egyháztörténeti, művelődés-és művelődéstörténeti, oktatástörténeti, földrajzi, történelmi 

megismerése, ismertetése; 

- hidat verni a időn át a jelenhez, a múltra építve a jövő felé; 

- a szórványban élő, a néprajz iránt elkötelezett magyar tollforgató diákok bevonása a 

tömbmagyarság kulturális életébe, vérkeringésébe, és fordítva; 

- a „magunk keresése” útján kölcsönösen egymásra találjunk, megismerve ezáltal különböző 

néprajzi tájegységek hagyományait, hiedelemvilágát, népi építészetét, táplálkozási szokásait, 

népviseletét, népi gyógyászatát, folklórkincsét stb; 

– válljon ügyszeretetté, belső indíttatássá a szellemi és tárgyi értékeinkre való odafigyelés, 

ráfigyelés; ne menjen feledésbe az ősöktől kapott, ránk hagyott drága kincs, mert ha rólunk van 

szó „semmi sem fölösleges”. 

– ne egymás ellenébe, hanem egymást segítve, erősítve lépjünk, „szárnyaljunk”; 

                                                 
3
 Burus János: Pipe helynevei. Nyelv-és Irodalomtudományi Közlemények. XXIX. évf. 1985.2.sz.165-173. o. 
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Nem öncélú „nekibuzdulás”, nem a „szeretnénk magunk megmutatni”-elv vezérel, hanem a közösségben 

gondolkodás, az egymásra találás, az együttcselekvés „hajt” bennünket. 
 

Segítsük egymást, dolgozzunk KALÁKA-szellemben (falvaink életében mindennapos jelenség volt, főleg az 

emberi hajlék megteremtésekor). Legyen ez új kaláka – írjuk, szerkesszük együtt a lapot, Székelyföldön 

innen és túl.  A szellemi együttlét, az együttérzés, a közös szervező tevékenység, a teremtő-alkotó munka, az 

egymást erősítő „szépteremtő kaláka” éltető reményt, biztonságérzetet, önbizalmat ad, megerősít hitünkben, 

önmegvalósításunkban. Úgy érezzük, hogy jövőrügyes terveink, céljaink elérésében, közösségi és egyéni 

kiteljesedésünkben segít(het) a lap. 
 

 Első próbálkozásunk, szárnybontogatásunk összetartó erő nélkül nem erősíthető. 
 

A KÚTFŐ első száma a Hargita aljáról, Csíkországból, „jószagú fenyők tövéből fakad” (Kányádi S.).  

Székelyföld-központú, tarka rovatú, sokszínű. „Útravaló érkezőknek” (Bartis F.). Bízunk abban, hogy a 

következő közös számunk (a második) jó hírt, üzenetet hoz az Olt, Maros, Küküllők mentéről, a Mezőségről, 

Csángóföldről, Partium néprajzi világából. Akár egyetlen témakört is magába foglalhat (pl. Téli ünnepkör: 

karácsony, kántálás, óév búcsúztató, újév köszöntő, farsang). Csodálatos „kivetítése” lenne ez megtartó 

hagyományainknak, közös alkotó munkánknak.  
 

 A KÚTFŐ vize csak úgy lehet tiszta és bő, ha mellékágak is táplálják. Egymást megerősítve nem akad fel 

„csip-csup gátakon”. 

 

 1753: „...aki tiszta vizet akar inya a kut főre kel menni s onnan merithet” – szól a több évszázados 

figyelmeztetés. Azt szeretnénk, hogy a KÚTFŐ legyen mindannyiunk kútfeje, szellemi forrása. 
 

 Kedves Olvasó, bátran meríthetsz belőle. Vize jóízű, friss, tiszta. 

 Népi értékeinkre figyelő fiatalok, a KÚTFŐ rátok vár. Siessetek! 

 Folyóiratunk rólunk, nekünk és hozzánk szól, mindazokhoz, akik szeretik, értékelik a szépet. 

 

 Félévenként megjelenő lapunkban egy-egy szakember vezércikkét, kisebb tanulmányát közöljük, amelyet 

modell-értékűnek tekintünk. Elsőként dr. Balázs Lajos docens, Ortutay-díjas néprajzkutató tisztelt meg írásával. 

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki. További segítségét várjuk, eligazító észrevételeit, építő meglátásait 

örömmel fogadjuk. 

 

Reméljük, hogy a KÚTFŐ-mejjéke sokáig nem fog „száraz, szomorú, repedt” (Ady E.) maradni. 

 

Az új KÚTFŐ új olvasótáborának sok boldogságot! 

 

BURUS JÁNOS 

 

 

Szerkesztésbeli rövidítések 

 

KK   –  Kis-Küküllő  m.  

NK  –  Nagy-Küküllő m.   

MT  –  Maros-Torda  m.  

Hsz  –  Háromszék 

U  – Udvarhely 

Cs  – Csík   

Cssz  – Csíkszék 

Szk.  – szókapcsolat(ok) 

sz   – szántó 

k  –  kaszáló 

Forrásjelzet-rövidítések 

 

 EHA –  Erdélyi Helynévtörténeti Adatok 

 BÖn –  Bethlen Miklós Önéletírása 

 ET    –  Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár 

 

 

 

 

 

 

 

k.:  – évszám után: körül 
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Szükség van-e a népi kultúrára a XXI. században? 

 

A kútfő szó nekem a kútba nézést juttatja eszembe. 

Az utas, a vándor – ilyen korunk turistája is – valahányszor egy-egy kúthoz ér, mielőtt merítene vizéből és 

megízlelné, annak mélységét  is fürkészi. 

A kultúra, kultúránk – életünk kútjával is valahogy így teszünk. Keressük a mélységeit, hitelességét, 

milyenségét, akár a mienk, akár a másé. Olykor gyermekien, máskor meghatódva el tudunk csodálkozni egy-egy 

felszínre hozott valamin, ami aztán elindítja fantáziánkat a letűnt idők felé. 

A műveltség (a legtágabb értelmében) mélységeinek egyik jelzője, szintezője, épp a népi kultúra, ,,egész 

nemzeti műveltségünk mindenkori szerves tartozéka”, ahogyan egyik neves kutatója fogalmazott. 

Szüksége van-e a mai embernek az ilyenfajta kútfőkre, a kultúra kútjainak mélyebb vizeire? Nem tisztem 

és nincs terem részletes metafora-értelmezésre, de egyszerű igen-el sem intézhetem el a kérdés megválaszolását. 

Inkább néhány példát említek – bátorítás gyanánt – azok számára, akik hittel kezdeményezik a KÚTFŐ 

című diáklapot és akik hozzájuk szegődnek, hogy lássák, jó úton és nemes szándékkal indulnak, de azok számára 

is, akik kétkedők, fölényeskedők, magukat mindentudó moderneknek láttatók, azoknak, akik úgy gondolják, 

hogy a számítógépes világháló korában a múlt kútjai már idejét múlttá váltak, már nem nyújtanak az emberi 

elme és lélek számára üdülést, felfrissülést, tudást, akik úgy gondolják, hogy a chat-eléssel minden emberi 

szükségletet ki lehet elégíteni, meg lehet oldani, be lehet hozni. 

És akkor hadd idézzem elsőnek (nem véletlenül!) épp a Nobel-díj kiosztásának évente megismételt 

egyik programját. 

 Köztudott, hogy a mindig kitüntetésre kerülő Nobel-díjas tudósoknak már december 5-től ünnepségsorozatot, 

kulturális programokat szerveznek a svéd fővárosban. Nos, ennek keretében egy teljes egész napot a népi 

kultúrának, a svéd folklór bemutatásának szentelnek. És mindez, ahogy én tudom, a tudományok nagyjainak ez a 

nap nem jelent leereszkedést a műveltség valamilyen alacsonyabb szintjére, ellenkezőleg, gyönyörűséget. Egy 

nép zsenialitásáról szól ez a nap: mit tudott önerőből kiadni magából. Egy nép önmagába vetett hitét is sugallja. 

Annál kevésbé jelent "svédkedést", mondom a magyarkodás, a mostanában divattá vált, önmagunkra sütött 

ostoba stigma analógiájára. 

  Egy példát mondok a finnekről is. Én róluk azt olvastam, hogy az Európai Unióba való jutást kérelmező 

dokumentációjukba az egész finn népi kultúra tárgyi és szellemi szintézisét belefoglalták, mert ezt kérték tőlük, 

és mert maguk is fontosnak tartották. Azért, hogy meg tudják válaszolni ama kérdést, amit mostanság minden 

pályázó alkalommal a pályázónak feltesznek: KI ÖN? 

Két idegen példa után (nem véletlenül követem ezt a sorrendet) hadd említsek magyar példákat is, de 

amelyek szintén tovább mutatnak, mint egy régió, mint egy ország határa. Kérdezem: a hannoveri 

világkiállításon, 2000. június 26-án, a Magyar Nemzeti Napon a magyar miniszterelnök és német kancellár és 

más neves politikus jelenlétében miért volt fontos épp a csíkszeredai Székely Népi Nemzeti Együttes néptánc 

bemutatója? Az üzenet nemcsak arról szólt, hogy ilyen a magyar tánc egyik dialektusa, ilyenek vagyunk, amikor 

táncolunk, ilyen a mi viseletünk egy változata, hanem a magyarság térbeli dimenziójáról, az államhatárokon túl. 

A dolog érdekessége (pikantériája) az, hogy, ugyanez az együttes a román pavilon megnyitóján is fellépett. Itt  

pedig azt üzente, hogy Romániában létezik egy erős nemzeti közösség, mely kultúráját élteti, éltetheti és része a 

romániai kultúrának. 

 Kós Károly példája szintén bizonysága a paraszti műveltség, ezúttal az építészetet megtermékenyítő 

erejének. 

 Hogyan hozta létre azt az új építészeti stílust, amit ma kósi-nak nevezünk, mely egyszerre hagyományos 

és korszerű, nemzeti és egyetemes? 

Úgy, hogy fiatal végzősként vázlatfüzettel és ceruzával el kezdte járni Erdély falvait – Kalotaszeget és a 

Székelyföldet –, és lerajzolta a népi építészet valamennyi arra érdemes épületét, szerkezeti elemét, formáját. 

Aztán, és ez, ami megrendítő, a hatalmas tapasztalati anyag birtokában, hirtelen szembesült az angol, skót és finn 

építészek – Gottlib Eliel Saarinen – modern építészeti törekvéseivel, és ezzel a lökéssel eljut arra a 

következtetésre, hogy a művészet általában, az építőművészet a népművészet alapján és abból táplálkozva 

újulhat meg és lehet modern.  

Eme néhány példa egyúttal másra is figyelmeztet, amit nem érzékelnek kellőképpen az emberek, és a  népi 
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műveltség értékeinek mentését öncélú, múltba forduló buzgólkodásnak, megszállottságnak tekintik. Észre kell 

venni, hogy a népi kultúrának ma már nem a régi szerepe működik mindenhol, minden vonatkozásban és minden 

területen, tehát az új rendeltetéséért is érdemes  ráfigyelni. 

Amikor ítélkezünk, érzékelnünk kell a társadalmi változásokat, azt, hogy a parasztság, aki ennek a 

kultúrának elsődleges létrehozója, széthullott mint következetes hagyományőrző réteg. Az ipari civilizáció, 

technika és technológia kiváltotta eltömegesedés járványa ellen, azért, hogy mégis ember maradjon az ember, az 

értelmiségnek kell felvennie a harcot. A KÚTFŐ folyóirat és mindaz, amire mozgósít, egy ilyen harc. Fel kell 

tehát ismernünk azt, hogy megváltozott világunkban a népi kultúrának új, megváltozott szerepe van, és új 

hordozói vannak.  

Ilyen értelemben említhetem a nagy sportrendezvények, olimpiai játékok nyitó- és záró ünnepségeit, a 

díjazási ünnepségeket: ezek grandiózus folklórműsorok.  

De nemcsak a sportvilágban szokás ,,elővenni” a folklórt. 1999-ben a Magyar Állami Opera Japánban 

turnézott óriási sikerrel. A társulatot Micsikó császárnő külön köszöntötte. Válaszként Pitti Katalin, az opera 

primadonnája, elénekelte az A csitári hegyek alatt című magyar népdalt. Ötlete nem egyedi! A Budapestre 

látogató japán hercegi párt a parlamentben magyar néptánccal köszöntötték, mire a hercegi pár kísérete az El 

kéne indulni, meg kell házasodni magyar népdallal válaszolt. És a példák sokaságát említhetném. Például a 

turisztika új ágazatát, a folkturizmust/etnoturizmust, ami szintén a népi kultúra új szerepét illusztrálja. 

A népi kultúra, a folklórkultúra tehát ma nem egy zárt közösség önkifejezésre alkalmas kultúrája, hanem a 

nemzet vagy nemzeti közösség egyik szimbóluma, sajátos színe. Valamennyi példám ezt e jelenséget érzékelteti. 

A néptánc, népdal, népművészet hagyománya ma az egész nemzet/egy egész nemzet tulajdona, mert felismeri 

magát benne és mások is felismerik benne őt, műveltségi szinttől függetlenül. A folklór új társadalmi szerepére 

vall az a tendencia, hogy hagyományait egyre inkább alkalmasnak találják arra, hogy mindenki művészetévé 

váljanak, de az a törekvés is kitapintható, hogy a folklór a mindennapi élet esztétikumába integrálódjon. Vagyis 

egy hagyományos közösség (túlsúlyban a parasztság) művészete, műveltsége akár a nép, a nemzet sajátos 

éthoszát kifejező művészete, kultúrája legyen. 

Hát ezért kell továbbra is, megújult erővel gyűjteni, ezért kell kultúránk újabb és újabb bizonyítékait 

fellelni, ha a népi kultúrának ma imázsalakító szerepe van, létre kell hozni a tájházak, helyi gyűjtemények 

hálózatát és azokat folyton fel kell tölteni civilizációnk és műveltségünk kellékeivel, tárgyaival. A szellemi 

vagyonnal is ugyanezt kell tennünk. Valahogy úgy, mint az élni akaró boltos, aki nap mint nap feltölti üzletét 

friss áruval, hogy hozza menjenek, hogy számon tartsák.  

Az EU-t reklámozó, népszerűsítő adások a szabad munkaerő áramlásról, a mozgásszabadságról áradoznak. 

Kétségtelen, hogy ,,mindenre kerül ember”, ahogy szólásmondásunk tartja. De úgy gondolom, hogy olyan 

emberek és közösségek is kellenek, akik önmagukat egy térséghez kötik, akik önmagukat tudják adni, és ez által 

a térséget is, a régiót is adják: gazdaságilag, társadalmilag, kulturálisan – anyagiakban és szellemiekben. 

Ahogyan a tengő-lengő, vándorló munkaerőre lesz vevő, úgy a stabil emberi értékekre, a sajátos, a lokális, az 

univerzálist hitelesítő kultúrára is lesz igény, kereslet és vevő. Azzal nem tudok megbékülni, mert megalázónak 

tartom, hogy magunkat csak félkész áruval, nyersvassal, fűrészáruval, olcsó munkaerővel és hasonlókkal tudjuk 

ajánlani. A fejlett országok önmagukat kínáló-ajánló gazdagságából – számtalan példa igazolja – nem hiányzik a 

kultúra, és benne a népi kultúra nem Hamupipőke. 

Tudok az UNESCO néhány intézkedéséről a szellemi kulturális örökség megóvására, újjáélesztésére, a 

hagyományos kultúra és folklór védelmére vonatkozóan. 

Rövid elmélkedésem záró gondolataként még azt mondanám el, merthogy sokak fejében zavar van e 

tekintetben is, hogy a népi kultúra megbecsülése, tisztelete, művelése nem egy nép ügye, nemcsak magyar ügy. 

Sőt, talán a nagy és nagyobb népek számára még fontosabb, akárcsak a nemzeti érzés. Minden nép és nemzet 

felelős nemzeti vagyonáért, az emberiség egyetemes értékeiért. Akkor tehát népi kultúrájáért is. Próbáltam azt is 

érzékeltetni, hogy a szétterjedő ,,világcivilizáció” idején a szabványosítónak tűnő Európának egyéni, sajátos 

színre is szüksége van. Hoffer Tamás figyelmeztetését megszívlelendőnek tartom: ,,A világra való derűs 

nyitottság érdekében jó, ha otthon vagyunk saját kulturális örökségünkben.”  

 

 

 

Dr. BALÁZS LAJOS egyetemi docens, 

 Ortutay-díjas néprajzkutató 
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A Húsvéti Szent Háromnap 

Sacrum Triduum Paschale 

 
 Az egyházi év legnagyobb ünnepe (sollemnitas sollemnitatum)1 a húsvét. Az első századokban a zsidókkal 

együtt, Niszán2 hónap tizennegyedikén ünnepelték a keresztények. A zsidók húsvétja a holdévet követő naptár 

miatt mozgó ünnep. Ezt az őskeresztények is átvették, annak ellenére, hogy egyébként a napévet követő naptárt 

használták. Amikor a kis-ázsiai egyháztól eltérően, a többi egyház (Alexandria, Jeruzsálem, Róma) a Niszán 

hónap tizennegyedike utáni vasárnapon kezdte ünnepelni, vita támadt. A húsvéti vitát a niceai zsinat zárta le. 

„Határozata értelmében a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnap; ún. váltózó ünnep, 

legkorábban márc. 22-én, legkésőbben ápr. 25-én ünneplik.”3 A IV. századig az egyetlen liturgikus ünneplés, 

amelynek már akkor a két fontos alkotóeleme: 

1. a virrasztás, böjtölés, imádság és  

2. az Eucharisztia (szűkebb értelemben Oltáriszentség, tágabb értelemben szentmise) ünneplése.  

 Romában, már a VI. században húsvét vigíliáját nagyszombat estétől számítják. A II. Vatikáni Zsinat után az 

ünneplés középpontja húsvét éjszakája. Az Úr szenvedésének és feltámadásának Húsvéti Szent Háromnapja a 

nagycsütörtök esti szentmisével kezdődik, középpontja a húsvéti virrasztás, befejezője pedig húsvétvasárnap esti 

dicsérete, vesperasa.  

E három nap nem előkészület húsvétra, hanem maga a húsvéti ünneplés. Az Ószövetségben volt olyan időszak, 

amikor az ünnepek naptára a holdszakokhoz igazodott. Ennek értelmében alakult ki a nap kezdete számításának 

az a módja, amely szerint a nap naplementekor veszi kezdetét. A Kivonulás könyve ezt a húsvét ünnepére is 

átvitte. („Az első hónap tizennegyedik napjának estéjétől a hónap huszonegyedik napjának estéjéig egyetek 

kovásztalan kenyeret.” Kiv 12,18) Az egyház az Ószövetség szellemében osztja fel ma is a Húsvéti Szent 

Háromnap napjait. „Tárgya: a) nagycsütörtök estétől nagypéntek délutánig az Úr szent vacsorájának emlékezete 

és szenvedésének kezdete; b) nagypéntek estétől nagyszombat estéig Jézus kínszenvedése és halála; c) 

nagyszombat estéjétől húsvétvasárnap estig Urunk föltámadása. Ez az ünneplés tetőfoka, mely húsvét 

vigíliájával kezdődik, és magában foglalja húsvétvasárnapnak, mint az »ünnepek ünnepének« liturgiáját is.”4  

 Nagycsütörtök az Úr utolsó vacsorájának ünnepe (Feria quinta in Cena Domini), amelyben felidézzük Jézus 

szolgáló szeretetét, és átéljük az Oltáriszentség alapítását. Két szentmiséje van a nagycsütörtöknek: délelőtt 

krizmaszentelési mise (Missa Chrismatis) a püspöki székesegyházban (a Magyar Nagylexikon szerint a krizma 

olívaolaj és balzsam keveréke /az ortodox egyházban negyvenféle drága, illatos fűszert kevernek az 

olívaolajba/)5, este pedig mindenütt az utolsó vacsora emlékezete. A szentmise örvendező jellegét mutatja a 

miseruha fehér színe, a virággal díszített oltár, a Dicsőség orgona kísérettel való éneklése és a harangszó. A 

Glória (Dicsőség) végezetével viszont egészen húsvét vigíliájáig elnémulnak, „Rómába mennek” a harangok. A 

kínszenvedéskor elnémult apostolok félelmének emlékére hallgatnak el a harangok. A szentmise végén a pap az 

Oltáriszentséget az oltártól átviszi az Oltáriszentség őrzésének helyére, majd elkezdődik az oltárfosztás. Az 

oltárfosztás szertartásában mindent elvesznek az oltárról annak jelképeként, hogy Jézust megfosztották ruháitól.  

 Nagypéntek, az Úr kínszenvedésének és halálának ünnepe (Feria sexta in Passione et Morte Domini) 

Nemcsak a gyász ünnepe. Nagypéntek ad értelmet a kereszthordozásnak. Szigorú böjti nap. „Nagypénteken, az 

Úr szenvedésének és halálának napján azonban maradjon meg változatlanul mindenütt a szent húsvéti böjt, sőt 

azt, ahol csak lehet, ki kell terjeszteni nagyszombatra is, hogy így emelkedett és fogékony lélekkel jussanak el a 

hivők az Úr feltámadásának örömeihez.”6 Az oltáron nincs se terítő, se gyertyatartó, se kereszt. A kereszteket 

kivitték a templomból. Amelyeket nem lehetett kivinni, azokat letakarták, a miseruha – a győzelmes szenvedés 

jelképeként – piros. Urunk szenvedésének ünneplése délután kezdődik. Ennek a szertartásnak három része van: 

 igeliturgia 

 hódolat a szent kereszt előtt 

 szentáldozás 

Nagypéntek este Jézust – a szombat beállta miatt – olyan gyorsan kellett eltemetni, hogy az asszonyok nem 

tudták befejezni bebalzsamozását. (Éppen a bebalzsamozást akarták vasárnap hajnalban befejezni, de nem 

találták Jézust a sírban, mert feltámadt.)  

 

 

 



 

 8 

 Nagyszombat (Sabbato Sancto) Jézus sírban pihenésének napja. Ezért Urunk sírjánál időzünk, szenvedéséről 

és haláláról gondolkodunk. Egyházunk e nagy napra is böjtöt ajánl, mert így jobban fel lehet készülni a 

feltámadás örömére. Igaz, hogy a halál szomorúsággal tölt el, de a hívő emberben felcsillan a megváltás 

reménye, mert tudja, hogy Krisztus nemsokára feltámad. „Hodie afflictus sum valde, sed cras solvam vincula 

mea.”7 Ma nagyon lesújtott vagyok, de holnap megszabadulok halálom rabságától. (a szerző fordítása – T.I.) 

 Húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának vigíliája (Dominica Resurrectionis, Vigilia Paschali). „A húsvéti 

vigília egész szertartását éjjel végezzük, úgyhogy egyrészt nem kezdjük el az éj beállta előtt; másrészt be kell 

fejeznünk húsvétvasárnap hajnala előtt.”8 A Szent Háromnap fénypontja Krisztus föltámadása, akinek győzelmes 

kereszthalála visszaszerezte nekünk az életet. Egyházunk a Fényünnepséggel nyitja meg Húsvét ünnepi 

vigíliáját, amelyet a Tűzszentelés szertartásával indít. Az új tűz megáldásáról (De benedictione novi ignis) szóló 

előírás szerint a templomban minden fényt eloltanak. A templomon kívül, alkalmas helyen tüzet raknak. A pap 

megszenteli az új tüzet, az új tűzről pedig meggyújtják a húsvéti gyertyát. Ezután A húsvéti gyertya 

megáldásának (De benedictione cerei paschalis) szertartása következik. A pap íróvesszővel most kellene 

keresztet, évszámot, Alfát és Ómegát véssen a húsvéti gyertyába, de ez, ebben a helyzetben kivitelezhetetlen. 

Éppen ezért úgy járnak el, hogy mindezeket a szertartás előtt a gyertyába vésik. A szertartást végző pap az 

íróvesszővel végigmutat ezeken a jeleken, közben pedig ezt mondja:  

1. Krisztus tegnap és ma, (a kereszt függőleges szárát mutatja)  

2. kezdet és vég, (a kereszt vízszintes karját jelöli)  

3. az Alfa (a kereszt függőleges szára fölé az Alfát rajzolja)  

4. és az Ómega. (a függőleges szár alá Ómegát ír)  

5. Övé az idő, (a kereszt bal felső szögletébe beírja az esztendő első számjegyét)  

6. az örökkévalóság, (az esztendő második számjegyét a kereszt jobb felső szögletébe írja)  

7. a dicsőség és a hatalom (a bal alsó szögletben a harmadik számjegyre mutat)  

8. mindörökké. Ámen. (a jobb alsó szögletben a folyó év negyedik számjegyére mutat)  

 Csíkban Jézus öt szent sebének (fejének – töviskoszorú, oldalának – lándzsa, lábának – szög, két kezének – 

szögek) tiszteletére – kereszt alakban – a húsvéti gyertyába öt tömjénszemet is szúr a pap, s közben ezt mondja:  

a. Szent és dicsőséges  

b. sebhelyei által  

c. őrizzen  

d. és védjen meg minket 

e. az Úr Krisztus. Ámen.  

 A tömjénszemek beszúrásának sorrendje és helye a következő: „Deinde infigit quinque grana in foramina, 

interim clara voce dicens:  

1. Per sua sancta vulnera 

2. gloriosa                                                   1  

3. custodiat                                            4   2   5  

4. et conservet nos                                      3  

5. Christus Dominus. Amen.”9  

 Ezt követően a pap az új tűzről meggyújtja az így felékesített húsvéti gyertyát, és elindul a körmenet 

(Processio cum cereo benedicto). A pap, kezében a megáldott húsvéti gyertyával énekli: „Krisztus világossága!” 

A hívek válaszolnak: „Istennek legyen hála!” A templomajtóhoz érve felemeli a gyertyát, és magasabban 

ugyanazt énekli. A hívek ismét válaszolnak, közben a húsvéti gyertyáról meggyújtják gyertyáikat és bevonulnak 

a templomba. Az oltárhoz érve a pap szembefordul a néppel, és harmadszor még magasabban énekli: „Krisztus 

világossága!” A hívek ismét válaszolnak: „Istennek legyen hála!” Ezt követi az Exsultet, A húsvéti ujjongás 

(örömének). – Az örömének Exsultet elnevezése Húsvét hírüladásának latin szövegéből származik: „Exsultet 

jam Angelica turba caelorum: exsultent divina mysteria: et pro tanti regis victoria, tuba insonent salutaris.”10  

Az örömének után az olvasmányok következnek. A húsvéti Igeliturgiában szokatlanul sok részt olvasnak fel az 

Ószövetségből azért, mert Jézus dicsőséges feltámadását már a próféták megjövendölték. A szentlecke és az 

evangélium után A keresztség liturgiáját celebrálja a pap. Ezt a Litánia követi, amely után A víz megáldása 

(Benedictio aquae baptismalis) közben a pap belemeríti a húsvéti gyertyát a vízbe. Következik a keresztelés, 

amelynek keretében a hívek megújítják a keresztségi fogadalmat (De renovatione promissionum baptismatis). 

Ezután a Hívek könyörgésével és az Eucharisztia liturgiájával folytatódik húsvét vigíliájának szentmiséje. A 
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húsvéti öröm és hála kifejezője az alleluja (a héber hallelújáh jelentése ’áldott legyen Jahve’) éneklése, amely 

egész húsvéti idő jellegzetes éneke.  

 

 A vigília alkalmával az egyház szent jelekben tárja elénk üdvösségünk titkait: 

1. A fény: Krisztus feltámadásának dicsősége mindörökre megszüntette a bűn sötétségét. Krisztus maga a 

világosság. Ezt szimbolizálja a tűzszentelés szertartása, a húsvéti gyertya és a hívők gyertyáinak 

meggyújtása, valamint a templom teljes kivilágítása.  

2. Isten szava, Isten igéje az ószövetségi előképekben és az Újszövetség beteljesedésében állítja elénk 

megváltásunk nagy művét. 

3. A víz – a keresztelő víz – Krisztus halálából és föltámadásából fakadó élet és kegyelem jele. 

4. A kenyér és a bor, anyaga és eszköze Krisztus halálának és föltámadásának eucharisztikus 

ünneplésében, hiszen a szentmise a húsvéti titok szentségi megjelenítése.  

TANKÓ ISTVÁN 
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TAVASZI ÜNNEPKÖR 

Húsvéti népszokások  
 

   FITÓDBAN és  CSÍKSZENTLÉLEKEN (Csíki-medence. Hargita megye) 

 A farsang a mulatás, örvendezés, 

szórakozás, mókázás és ünneplés időszaka. 

Farsang utolsó hetében, amit húshagyatnak 

nevezünk, tartják a hagyományos kosaras- 

és műsoros bálokat. A húshagyat 

húshagyókeddel fejeződik be, amikor még 

meg szabad enni bármilyen húsételt. 

Ugyanezen a napon, vagy még előtte van a 

farsangbúcsúztató .  

 A húshagyókeddet követő szerdát 

hamvazószerdának nevezzük. Ez a 

nagyböjt kezdete.  

 Miért van húsvét minden évben más-

más dátumon? Miért nincs minden évben 

ugyanazon a napon? Nem könnyű 

megmondani, de nem is olyan nehéz. 

Húsvét a tavaszi napforduló után 

következő holdtölte utáni első vasárnapra 

esik. 

 Hamvazószerdán szigorú böjtöt 

tartunk. Húst, zsírt és állati eredetű ételt 

nem eszünk. Ugyanezen a napon történik a 

hamvazás. Ezt a pap végzi. Az előző évi 

barka hamuját az emberek fejére szórja, és 

a következőket mondja: „Emlékezzél 

meg ember, hogy pórból lettél, és porrá 

leszel.” A nagyböjt idején minden pénteken 

böjtöt tartunk. Nagyböjt ötödik vasárnapját 

követi virágvasárnap. Ekkor szentelik meg 

a barkát, azaz a „pimpót”. Tudni kell, hogy 

megszentelés előtt nem tanácsos bevinni 

a barkát a házba, mert úgy tartják, hogy 

nem lesz szerencse a „pipékhez”. 

Jégverés vagy vihar esetén, ha elégetjük a 

szentelt barkát, és szenteltgyertyát 

gyújtunk, elvonul a vihar, mert a barka 

füstje elűzi a vihart és a rossz 

szellemeket.  

 A nagyhét a virágvasárnap utáni hét. Nagycsütörtökön este, az utolsó vacsora emlékére szentmise 

van, amelynek keretében a Dicsőség éneklése után elhallgatnak a harangok, felajánláskor már nem 

szólalnak meg. Úgy tartják az emberek, hogy a harangok Rómába mennek számot adni egész évi 

munkájukról. A mise végén megfosztják az oltárt, ami azt jelképezi, hogy közel 2000 évvel ezelőtt Jézust is 

megfosztották ruháitól. A régi öregek már nagycsütörtökön reggel megkezdik a szigorú böjtöt és csak 

húsvét napján esznek húst. Nagypénteken csupán „csonka misét” mondanak, annak jeléül, hogy meghalt 

az Úrjézus. Ez a nap tulajdonképpen nem kötelező -, hanem ajánlott ünnep, az emberek mégsem 

dolgoznak. Csupán azokat a munkákat végzik el, amelyek feltétlenül szükségesek. Ugyanakkor nálunk, 

Fitódban és Szentléleken, a húsvéti bárányvágás és a tojásfestés ehhez a naphoz fűződik. A bárányvágást 

azzal magyarázzák az öregek, hogy Jézus, az Isten báránya, ezen a napon halt meg érettünk. A bárányt 

A kisdolgozatokban szereplő helységek 
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levágják, megnyúzzák, kétfelé hasítják, egyik feléből töltött bárányt készítenek. A szerveit összeőrölve, 

megfűszerezve, nyers és főtt tojással összedolgozva megtöltjük az előzőleg felhasított fél bárányt, majd 

fokhagymásan pirosra sütjük.  

 A húsvéti tojást azért festjük nagypénteken, mert azt tartjuk, hogy nem „kotlósodik” meg.  

 Nagyszombaton reggel a pap megszenteli a vizet. Hazavisszük. Öntözhetünk belőle az istállóba, a 

házba, és az udvarra is. Azt tartjuk, hogy azt a helyet, ahová szenteltvizet locsoltunk, megvédi a bajtól. 

Este van a „feltámadási mise”. Tüzet szentelnek, meggyújtják a húsvéti gyertyát. Megszólalnak a harangok 

is, hiszen Jézus feltámadott.  

 Húsvét vasárnap korán reggel ételszentelés van. Legfontosabb, amit meg kell szenteltetni, az a 

tojás, a bárányhús és a kalács. De megszenteltethetjük a kolbászt, a sonkát, a bort is.  

 Nálunk, Fitódban és Szentléleken még él a határkerülés hagyománya. A határkerülésen azok vesznek 

részt, akik kötelességüknek tartják a természet, a környezetük, a földjük tisztaságát, megvédését. Ez a szokás 

– hála az öregebb korosztálynak – még nem halt ki. Többségben az idősebbek vesznek részt rajta, de a 

fiatalabb generáció is bekapcsolódik. A határkerülést a megyebíró vezeti, kezében a kereszttel, jobbján és 

balján pedig egy-egy egyháztanácsossal, akik a község zászlóit viszik. Őket követi a sorban a többi 

egyháztanácsos és a kántor. Majd az asszonyok következnek. A fiatalok zárják a sort. Ünnepi ruhát 

viselnek, még ha dolgozniuk is kell . Útjuk során, ha szükséges, megtisztítják a kutakat, megszemlélik 

a szántóföldeket, a vetéseket, helyreállítják és feldíszítik a düledező keresztfákat, majd a keresztek 

köszöntésére meglobogtatják a zászlókat és elénekelik a Mennynek királyné asszonya című szenténeket, 

imádkoznak és tovább haladnak. Az asszonyok az olvasót mondják. A körmenet a templomhoz tér vissza, 

ahol a pap és a hívek énekkel és zászlóval várják és fogadják őket. Szólnak a harangok és a pap jobbján és 

balján a zászlósokkal vonul be a templomba.  

 A húsvéti ünnepkör a locsolással zárul. A fiúk verset mondanak és megöntözik, meglocsolják a 

lányokat. A lányok attól függően jutalmazzák meg a locsolót, hogy milyen korú. 

A húsvéti ünnepkör az egyik legszebb, legharmonikusabb és legvidámabb időszaka az évnek. 

Adatközlők: Csibi Margit (31 éves), Csibi Béla (77 éves) nyugdíjas. 

Ványolós Mónika, IX. o. 

 

 

   CSÍKMENASÁGON (Csíki-medence. Alcsík. Hargita megye) 

 A húsvéti ünnepek Krisztus szenvedése és dicsőséges feltámadása köré szerveződnek. A méltó ünneplésre 

minden korosztály a maga módján készül, de egységes az, hogy mindenki gyónik és részt vesz a 

szentségimádáson. Ezért ilyenkor sok pap gyóntat. A kalákagyóntatás virágvasárnap előtt van.  

 Az asszonyok, lányok már nagyhét előtt kitakarítják a házat, hogy azután legyen idejük a templomtakarításra 

is. Azon a napon takarítják az Isten házát, amikorra a pap azt kihirdeti. A nagyhét előtt sokan edénybe búzát 

ültetnek. Húsvétra a búza „kikel”. Az edényt szép kosárba teszik, a húsvéti tojást a kizöldült búza közé helyezik. 

A kalákagyóntatás és a takarítás, a belső és külső rendezés előkészíti a falu népét húsvét méltó megünneplésére.  

 Virágvasárnap előtt a család egyik tagja barkát „szed”. Hazaviszi ugyan, de a lakásba nem viheti be, mert a 

békák bejönnek a házba. Virágvasárnap barkaszentelés és ünnepélyes körmenet is van. Utána, a nagyhéten, a 

háromnapos misszióval, még inkább a lelki készülődés kerül előtérbe. A nagy napokon sokan böjtölnek. Olyanok 

is vannak, főleg idősebbek, akik egész nagyhéten nem esznek húst.  

 A nagypénteki passió „a kántor dolga”. Éneklésre hívja a fiatalokat. Kiválasztja az énekeseket, kiosztja a 

szerepeket. Ezzel elkezdődnek a próbák.  

 A nagyszombati sütés-főzés az asszonyok dolga. Megsütik a húsvéti bárányt, a diós- és mákos kalácsot. 

Megfestik a tojást is. A húsvétot megelőző három vasárnap, az egyik tanítónő vezetésével az iskolában tojást 

festenek, amelyet húsvétkor a „kultúrházban” kiállítanak. 

 A harangok nagycsütörtökön elhallgatnak. Nálunk, Csíkmenaságon, úgy tartják, hogy „elmennek” Rómába, 

beszámolni egész évi munkájukról. Ilyenkor a legények a templomtoronyban gyűlnek össze. Előkeresik a régi 

kelepelőt, harangozás helyett azzal kelepelnek.  

 Nagyszombaton este a tűzszentelést és a fény szertartását a húsvéti körmenet követi, amelyen a feltámadást 

ünnepljük. Erről hazatérve bőséges ünnepi vacsorát eszünk.  

 Vasárnap reggel van az ételszentelés. Reggel, a kosárba összepakolt tojást, bárányhúst, kenyeret, bort, pálinkát 

(és még sok egyebet) a család egyik tagja felviszi a templom kerítésébe, ahol a pap rövid imádság után 

megszenteli. Egyes családok a szenteltet reggeliként, mások ebédre, főételként fogyasztják el. 
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 Húsvét másodnapján, a megújulást, az élet újjászületését idézve, a fiúk meglocsolják a lányokat. Régebb csak 

a legények locsoltak, vízzel. Ma mindenki – fiatal és idős egyaránt – öntöz. Víz helyett illatos kölnivel. Este 

locsoló bált rendeznek. A hosszú böjt után egész éjjel mulatnak, csak hajnalban térnek haza. Nálunk, ezzel a 

mulatsággal zárulnak a húsvéti ünnepek.  

Dénes Gábor, IX. o. 
 

   CSÍKSOMLYÓN (Csíki-medence. Középcsík. Hargita megye) 

 Virágvasárnap szentelik a pálmát. Nálunk nincsen pálma, mi „pimpót”, vagyis barkát szenteltetünk. Régi 

szokás szerint úgy tartják, hogy a szenteletlen pimpót nem szabad bevinni a házba, mert nem lesz csirke. Egy 

éven át őrzik a házban. Rossz idő esetén a szenteltgyertya mellé teszik, hogy a rosszidő „lecsillapodjon”. Az 

istállóba is teszünk szentelt pimpót, hogy az állatok egészségesek maradjanak. Az év letelte után nem dobjuk a 

szemétbe, hanem elégetjük.  

 Nagyhét. Ezen a héten udvart takarítunk, rendet rakunk, más dolgokkal ügyeskedünk. Az asszonyok 

sütnek-főznek, nagytakarítást végeznek.  

 Nagycsütörtökön van az utolsó vacsora ünnepe.  

 Nagypénteken háromszor lehet enni, de csak egyszer szabad jóllakni.  

 Nagyszombat éjjel mise van, amelyet tűz- és vízszentelés előz meg. A nép kivonul a templomból, egy 

alkalmas helyen tüzet gyújtanak, amit a pap megszentel. Utána visszamennek a templomba, és nagy edényben 

vizet szentelnek, amelyet keresztelésre használnak.  

 Nagyszombaton este mindenki kosárba pakolja az ételt, és vasárnap reggel elviszik szenteltetni. Vasárnap 

van húsvét első napja. A díszesen letakart kosarakat az oltár elé viszik, a pap szentelt vízzel meghinti. Ezután 

hazaviszik, és jó étvággyal elfogyasztják. A szentelt ételt nem szabad az állatoknak adni. A csontot vagy a nem 

elfogyasztható ételmaradékot elégetik. Délelőtt tíz órakor szentmise, utána határkerülés. Székelyruhás legények 

és leányok követik a tömeget. Elől megy a pap és a ministránsok, utána a gyermekek, asszonyok és férfiak. A 

legények lóháton kísérik a lányokat. Keresztfától keresztfáig mennek és imádkoznak. Miután megkerülték a 

határt, azután újból visszamennek a templomba és az Ádám és Éva dombjára felállnak a ministránsok, a pap és a 

szavaló. Még az öregemberek is szavalnak.  

 Vasárnap az asszonyok és leányok tojást festenek. Diólevéllel, hagymával, mohával, „csihánnyal” vagy 

tojásfestékkel festenek.  

 Húsvét másodnapján, hétfőn van a locsolás napja. Régen vízzel locsoltak, most pedig „illatos kölnivízzel”, 

sprayjel. Délelőtt a gyermekek, délután a fiatalok este az „öregebbek” locsolnak. Jutalmul bort, pálinkát, pénzt 

vagy tojást kapnak. Régebb a legények székelyruhába öltöztek. A lányok székelyruhában fogadták őket. Ha a 

lány nem fogadta, akkor tojással „meghajigálták” a házát. Aki fogadta, annak ki kellett mennie a házból, mert ha 

nem, két legény a karjától fogva „kiráncigálta” és egy veder vízzel leöntötte. Ez a szokás ma már nem él. 

 

Húsvéti locsolóvers 

 

 
 

A tojásíró Póra Katalin, Ugrapatakáról 

(Gyimesfelsőlok) 

 

Vízbevető hétfő nekünk is úgy tetszik  

Látjuk az utcákon, hogy egymást öntözik.  

Öntünk gazdát, asszonyt kedves lányával,  

Várunk piros tojást, de azt is párjával.  

Ha párjával adják, meg fogjuk köszönni,  

Ha párral nem adják, nem fogjuk elvenni.  

 

Szépen kérem az anyját  

Adja elő a lányát, 

Hadd locsoljam a haját.  

Hadd nőjön nagyra, 

Mint a csikó farka,  

Még annál is nagyobbra, 

Mint a Duna hossza. 

Szabad-e locsolni? 

Biró Sámuel, X. o. 
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   CSÍKSZENTMIKLÓSON (Csíki-medence. Oldalcsík. Hargita megye) 

 

 Eledelszentelés húsvét reggelén - a szokás majdnem mindenütt fennmaradt. Nálunk reggel nyolc órakor 

kezdődik és kilenc órakor fejeződik be. Általában kosárban viszik szenteltetni az eledelt. A kosarat igyekeznek 

szép terítővel letakarni. A templom kertjében, kör alakban állnak az emberek. A pap elindul, hogy szenteltvízzel 

meghintse az ételt. Amíg körbejár, addig imádkoznak és énekelnek. Miután szenteltvízzel megszentelte az ételt, 

áldást mond, és jó étvágyat kíván. 

 Régebb húsvétra mindenki bárányt vágott. Napjainkban nem ennyire általános ez a szokás, de aki csak 

teheti és szereti, az töltött bárányt készít.  

 A szentelt eledelt vagy maradékait nem szabad odaadni az állatoknak, hanem el kell égetni. 

 Nagyszombaton szenteltvizet hoznak a templomból. A pap azért szenteli meg délelőtt a vizet, hogy 

mindenki vihessen haza belőle. Úgy tartják, hogy minden családban kell legyen szenteltvíz  

 A tüzet nagyszombaton éjjel szentelik.  

 Nagypénteki keresztútjárás - hajnali 5 órakor az emberek összegyűlnek a templom előtt. Onnan indulnak. 

Végigmennek a falun. Közben végzik a keresztútját, imádkoznak, énekelnek. Néhányan a rózsafüzért is mondják, 

amikor a hosszabb utat kell megtenni az egyik kereszttől a másikig. 

 A keresztútnak tizennégy állomása van, amihez tizennégy keresztfát állítottak a csíkszentmiklósi hívek. 

Tizenegy keresztfa a falu között, három a falun kívül, az erdő alatt van. Az utolsó keresztfánál mindenki gyertyát 

gyújt, s amíg a gyertyák elégnek, addig elmondják a fájdalmas olvasót. Visszafele is imádkoznak és énekelnek. A 

nagypéntek hajnali keresztútjárás már nagyon régi szokás, amit a csíkszentmiklósiak most is hűségesen őriznek 

úgy, hogy a falunak ilyenkor több mint fele (150-200 ember) végigjárja nagypéntek hajnalban a keresztutat. A 

keresztútja általában nyolc óráig tart.  

 Virrasztás Jézus sírjánál - a Szűz Mária-szobor alatt történik. Oda helyezik el azt a koporsót, amelybe 

nagycsütörtökön este a feszületet teszik. Nagypéntekre a gyermekek jelentkeznek, a plébános pedig kettesével 

egész napra beosztja őket Jézus sírjához. Óránként, ha sokan jelentkeztek félóránként, estig váltják egymást. 

Éjszaka a fiatalok virrasztanak Jézus sírjánál. A beosztás ugyanúgy történik, mint a gyermekek esetében. A 

fiatalok egész éjjel virrasztanak. Nem csak fiatalok, de mások is eljönnek a templomba virrasztani. Együtt 

imádkoznak, énekelnek, rózsafüzért mondanak.  

 Nagyszombaton, a reggeli szertartások után, ismét az iskolások virrasztanak addig, amíg a mise meg nem 

kezdődik.  

 Nagyon sokan virrasztanak.  

Ambrus Anna Mária, II.. év, szakiskola 

 

 

 

   GYIMESFELSŐLOKON (Hargita megye) 

 

 Húsvétkor ünnepeljük Jézus feltámadását. Húsvét a tavaszi ünnepkörhöz tartozik. 

 A húsvétot megelőző hetet nagyhétnek nevezzük. A virágvasárnap utáni, azaz a húsvét előtti hetet öleli fel. 

Nagyhéten szigorú böjtöt követel az egyház. Nem szabad húst vagy más állati eredetű ételt enni (tejtermékek, 

tojás stb.). Virágvasárnapján barkát szentelnek, amely a Jézusnak lengetett pálmaágat helyettesíti. Barka pótolja a 

Jézus elé szórt virágokat is. Ha nagy vihar van, tűzbe dobják és azért imádkoznak, hogy a villámcsapás kerülje el 

a házat. Nagycsütörtökön van annak az utolsó vacsorának az ünneplése, amelyet Jézus az apostolokkal költött el. 

Nagypénteken Jézus szenvedésére emlékezünk. Nagyszombaton este kezdődik a víz- és tűzszentelés szertartása. 

A szenteltvíz a beteg állat kezelésére, és igézés ellen is jó.  

 Húsvét napján, a délelőtti misén a pap megszenteli az eledeleket. A kosárban bárány-, csirke-, disznóhúst, 

kenyeret, kalácsot és bort visznek szenteltetni. A szentelt ételt nem szabad morzsálni vagy elhullatni. 

 Húsvét másodnapján van a locsolás. Régen vízzel locsoltak. Ma már kölnivízzel locsolják a fiúk a lányokat; 

cserébe a lányok piros tojást adnak.  

 A tojásfestés: a tojásra a mintát forró viasszal írják. A festőeszközt kesicének hívják. Az írott tojást piros 

festékbe mártják. A viaszt a festék nem fogja be. Néhány tojásminta neve: töltött rózsa, ördögtérd, bojtág, 

fenyőág. 

Lőrincz Gábor, II. év, szakiskola 
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IMÁDSÁGOK 

 

 

 

I. Reggeli imádság 

 

Ragyogva fénylik már a nap, 

Az Úrhoz szálljon énekünk, 

Hogy minden ártót űzzön el, 

Járjon ma mindenütt velünk. 

 

 

Nyelvünket fogja fékre ma: 

Ne szóljon rút perek szava.  

Szemünket védőn óvja meg:  

A hiúságot ne lássa meg. 

 

 

Lakjék szívünkben tisztaság 

Távozzék minden dőreség. 

A testnek dölyfét törje meg, 

Étel s italban hősi fék. 

 

 

 

 

 

 

Hogy majd a nap ha távozott, 

S az óra újra éjt hozott, 

Lemondásunk szent éneke, 

Legyen az Úr dicsérete. 

 

 

Dicsérjük az örök Atyát, 

Dicsérjük egyszülött Fiát, 

S a Szentlelket, vigasztalót  

Most és örök időkön át. Ámen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Esti imádság 

 

A napvilág leáldozott 

Kérünk, Teremtőnk tégedet, 

Maradj velünk kegyelmesen 

Őrizzed, óvjad népedet!  

A rossz álmok távozzanak,  

És minden éji képzelet.  

Ellenségünket űzzed el,  

Hogy testünket ne rontsa meg.  

Add meg kegyelmes jó Atyánk  

És Egyszülöttje, add nekünk,  

És Szentlélek vigasztalónk,  

Örök, felséges Istenünk. Ámen. 

Én uram-teremtőm, aki engem teremtettél, 

Szent lelkeddel szerettél, szent véreddel megváltottál, 

Fogadj magadhoz Úristen, hogy jó álmot láthassak. 

Álmom engem meg ne rontson,  

Gonosz tőlem távol járjon 

Nyits kaput angyal, nyújts kezet Mária, 

Hogy mehessünk az Úr színe látogatására. 

Ma péntek, annak is a napja, 

 

Krisztus neve kínjára 

Kínján esik esetje, 

Öt mélységes sebe. 

Miért sírsz asszonyom, barátim? 

Hogyne sírnék, mikor harmadnapja nem láttam, 

Az én Áldott Szent Fiamat. 

Kivitték a Kálvária hegyére 

Magos keresztfára felfeszítették. 

Hirdessed ezt az én imádságaimat, 

A fekete földön jártatva, 

Aki eztet megtanulja, 

Háromszor egy nap elmondja, 

Megmentem gutaütéstől, mennykőütéstől. 

Halála után becsukatom a pokol ajtaját, 

Kinyittatom a mennyország kapuját, 

Beteg a test, kész a lélek, 

Vígan várják az angyalok, 

Az örök dicsőségben, békességben nyugodjanak. 

Ámen. 
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III .Imádság 

 

Szent József légy házunk ura,  

Kis családunk patrónusa,  

Egyetértés és szeretet,  

Egyesítse szíveinket.  

Az ég felé mutass utat,  

Gyámolítsd az ellankadtat,  

Küzdelmünkben légy segélyünk,  

Erényekben példaképünk,  

Átadjuk a ház kulcsait  

Oltalmazd és védd lakóit,  

Zárd ki mindazt, ami káros,  

Ami lelkünknek hátrányos,  

Engedd be az Istenáldást  

Minden jóban gyarapodást.  

Ajánlj minket Szűz Anyádnak,  

Hogy családunk kisded háza  

Názáretnek legyen mása, Ámen.  

Templomodból Uram mielőtt távozom,  

Föld porába hullva újra imádkozom,  

Buzgón esedezve arra kérlek téged,  

Ne ostorozd tovább áhítatos néped.  

Ha tebenned bízva munkája után lát,  

Hullasd munkájára áldásod harmatját,  

Ha könnyei között örömért kiált fel,  

Bűnbánatos néped ó, uram ne vesd el.  

Hogyha vész rohan rá, s tetőled kér segélyt,  

Hatalmas kezeddel hárítsd el a veszélyt.  

Hogy így napról - napra virradván örömre,  

Nevedet dicsérjük most és mindörökre. Ámen. 

Lejegyezte: Fikó Irénke, XI. o. 

Fikó Erzsébet (70 éves) nagymamámtól, 

Fikó Judit (43 éves) édesanyámtól hallottam, Gyimesfelsőlok 

 

 

Húsvéti locsolóversek 

 

 

 
 

Én kis kertész legény vagyok, 

Locsolgatni járogatok. 

Azt hallottam, egy virágszál el akar hervadni, 

Meg szabad-e locsolni? 

 

Ott fenn Hargitán magas fenyők vannak, 

Lenn a hegyek alján székely népek laknak. 

Olyan a székely nép, mint a fenyők, 

Az idők próbáját örökké kiállja. 

 

 

Ünnepköszöntőre szólnak a harangok, 

Mind azt zengi: Jézus feltámadt. 

Nincs mar a sírban, új életet kapott, 

Ennek örömére locsolkodni járunk. 

 

Erdélyország rózsáiról 

Gyöngyharmatot szedtem, 

Akit ezzel meglocsolok, 

Áldja meg az Isten! 

 

Rózsabokor tövéből rózsavizet hozok, 

Az a legszebb asszony, akit meglocsolok 

 

Kelj fel kislány, kelj fel! 

Ugorj ki az ágyból! 

Adj egy hímes tojást a ládafiából. 

Mert ha nem úgy lészen,  

Vízipuskám készen. 

De ha hímes tojást kapok,  

Rózsavízzel locsolgatok! 

 

Ahogy a folyó partján jártam, 

Azt súgta egy kacsa,  

Van e háznál kislány, 

Hogy az Isten tartsa. 

Rózsavízzel öntözöm 

Szálljon áldás fejére,  

Húsvéti piros tojást 

Várok zsebembe. 

 

Lejegyezte: Tankó Csilla, IX. o. 
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 [...] A böjt kezdetekor, az asszonyok kiforrázzák az edényeket, hogy semmi zsiradék ne maradjon bennük. 

Pénteken nem fogyasztanak húst. Rendszeresebben járnak misére. Minden mulatságot elhagynak, ezzel is 

böjtölnek. Ha eljön a nagyhét, akkor, egész héten nem esznek húseledelt vagy állati eredetű termékeket.  

 Nagypénteken írják a húsvéti tojást. Jó keményre főzik, majd viaszba mártott írókaval – gyimesi nevén 

kesicével –megírják azt. A viasz a tojásra ragad és megszilárdul. Ezután pirosra festik. Utána ronggyal 

„ledörgölik” a megmaradt viaszt. A viasz helyén fehér marad, „egyebütt” pedig piros lesz. Hogy még szebb 

legyen, szalonnával is bedörzsölik. A zsírtól fényes lesz. Nálunk, Gyimesfelsőlokon azért festik nagypénteken az 

írott tojást, hogy ne „szagosodjon” meg. A tojásokra rajzolt minták megnevezése: tyúklábas, fecskefarkas, 

töltött rózsa, gereblyés, fehér kabala, cserelapi, fenyőágas, seprűs stb. 

 Nagyszombaton, az ünnepre készülődve, sütnek-főznek. [...] 

*** 

Ma is él ez a szokás.  

 

Dolgozatom megírásához „kifaggattam” a 70 éves nagytatámat, Fikó Károlyt, Gyimesfelsőlok.  

 

Fikó Erika-Olga, X. o. 

 

 

   GYIMESBÜKK (Bákó megye)  

 Nálunk, húsvétra nagypénteken írott tojást fest mindenki. Ha más napon festik, akkor megbüdösödik. 

 A tojásíráshoz használt eszközök: a kesice fapálcikából készül, melynek az egyik végét vastagabbra 

hagyjuk, mint a másikat. A vastagabb felét megfúrjuk és oda egy vékony, hajlítható lemezből vékony hegyet 

készítünk, amelynek a belseje üres. A vékony hegyet a fapálcikába fúrt lyukba helyezzük. A vékony hegynek a 

belseje azért lyukas, hogy oda egy disznószőrt szúrjunk be. Az vezeti el a viaszt, ezért ír „vékonyat” a jó kesice.  

 Tojásminták neve: ördög térde, gyöngyvirágos, tulipántos, gereblyés, pálmaágas, kakastarés, töltött 

tojás, vétegetett, villás, bárányjártas.  

Sárig Zoltán, II. év, szakiskola 

 

           
 

 Tankó Matild, Kápolnapatak (Gyimesközéplok) 
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Gyimesi írott tojásminták 

 

 
 

 



Vallási néprajz 

 18 

Gyimesi írott tojásminták 
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   MADÉFALVÁN (Csíki-medence. Felcsík. Hargita megye) 

 

 Az a szokás járja húsvétkor, hogy a legények – mikor eljön az ideje – négyes csoportokba verődve 

megindulnak locsolni. Az első háznál, ahol megállnak, a négyből kettő bekopog és megkérdezi, hogy szabad-e 

locsolni. Beengedik, elmondják a szép locsolóverset, aztán megtisztelik borral, sok békességet kívánnak a ház 

urának, és tovább mennek az ismerősökhöz. Régi szokás még az is, hogy a locsolandó lány, a számára közelebb 

álló legény kabátjára virágot tűz. Ez sokat jelent a legény számára. Az a lány, aki soknak tűzött virágot, az csalfa. 

Szomszédságban a fiatal házasemberek nagyon korán kezdik a locsolást, hogy a szomszédasszonyt kapják az 

ágyban. Még olyan is volt, hogy az egész veder vizet ráöntötték. Ilyenkor, ha egy lányt vagy asszonyt az úton 

kaptak, azt is jól megöntözték. A kisgyermekek is nagyon várják a locsolás napját, mert ők pénzt is kapnak. 

 A határkerülés alkalmával két csoport lóháton és fúvószenekarral körbejárja Csíkcsicsót és Madéfalvát. 

Lányok, legények, öregasszonyok, öregemberek végigmennek a falun. Kimennek a falu határába, ahol 

találkoznak a másik falu határkerülőivel. A közös határ mentén verssel köszöntik egymást. A fúvószenekarok 

szép régi nótát muzsikálnak. 

 Édesapámnak a szülei is Csicsó és Madéfalva között laknak. Beszámoltak a határkerülésről és elmondták, 

olyan szép volt, hogy sokan elsírták magukat. 

A keresztény ember legnagyobb ünnepe a húsvét, Jézus föltámadása. 

 Kalákagyóntatás - a katolikusoknál, ha bűnt követsz el, bűnbánatot kell tartanod. Gyónni mindig lehet, de 

leginkább akkor szoktunk, ha nagy ünnepre készülünk. Csak az gyónhat, aki volt elsőáldozó.  

 Húsvét a legnagyobb ünnepek közé tartozik. Ezért előtte gyónunk. A nagyhéten sok a gyónási alkalom. A 

plébános virágvasárnap kihirdeti, hogy melyik nap lesz a kalákagyóntatás. A környező falvak papjai egész nap 

gyóntatják a híveket és két óránként misét mondanak, amelyen áldozni tudnak azok, akik gyóntak. A gyóntatás 

azért van, hogy lelkileg is felkészüljünk az ünnepre.  

 Húsvétvasárnapját úgy tesszük még ünnepélyesebbé, hogy húsvéti bált rendezünk. De nem akármilyent, 

hanem „színdarabos bált”. A fiatalok színdarabot tanulnak, azt előadják. A végén a szereplők járják el az első 

táncot. Ezzel kezdődik a bál.  

 Emberemlékezet óta ismert, ma is élő szokás húsvéthétfőn a locsolás. A kisebb legénykék „mán” korán 

reggel elindulnak, hogy a rokonok, ismerősök házába beköszöntsenek, megöntözzék a lányokat, asszonyokat. 

Ezelőtt szappannal illatosított vízzel, ma már kölnivel és sprayjel öntöznek. A jutalom: piros tojás, tészta, kalács, 

s néha pénz is. Öntözés előtt a következő verset mondják: 

 

 

 

Ajtó mögött állok,  

Piros tojást várok, 

Ha nem adnak, visszatérek  

Jó anyámtól kettőt kérek. 

 

Egy kiskertbe jártam, 

Rózsafát találtam. 

El akar hervadni, 

Meg szabad-e öntözni? 

 

Zöld erdőbe jártam, 

Kék ibolyát láttam.  

El akar hervadni, 

Meg szabad-e locsolni? 

 

 
Tojásminták a Nagybükki Néprajzi Társaság 

gyűjteményéből (2001-2003) 
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Ugyanezen a napon indulnak el a „nagylegények” kisebb csoportokban, hogy meglocsolják az ismerős lányokat. 

Ha a lány nem tetszett, rovására mondtak verset. Jutalmuk kalács, bor és pálinka.  

 A „rendetlen” lányoknak gúnyverset mondnak:  

 

 

 

Úgy hallottuk mocskos leány lakik ebben a házban, 

Idejöttünk hamarjába, hogy elvigyük a tóba, 

Megmosdassuk szép tisztára, s azután vigyük haza. 

 

 

Zöld a moha,  

Zöld a páfrány, 

Meglocsollak házisárkány. 

 

 

 

 

L

  Locsolóvers 

 

 

Hétfőn reggel bugyognak a források, 

Feltámadt Jézus, mondják az írások. 

Nem függ keresztfán, nem fekszik sírjában, 

Fenn uralkodik magas mennyországban. 

Én is a rózsától szagos vizet kértem, 

Csak azt öntözöm meg, ki fizet érte. 

Tudom a ház leánya nem szűk markú, 

Így hát köztünk hamar meglesz az alku: 

Megöntözöm, s érte semmit sem kérek, 

Legföljebb egy pohár bort, 

S azzal tovább lépek. 

 

Nagy Ervin, II. év, szakiskola 

 

 

   CSÍKMADARASON (Csíki-medence. Felcsík. Hargita megye) 

 

 Virágvasárnap előtti héten „szedjük” a barkaágat. Megszentelés előtt a „pimpót” (barka) nem szabad bevinni a 

házba, mert nem lesz „fias” a tojás. Vasárnap az ágakat, Jézus jeruzsálemi bevonulásának emlékére a templomba 

visszük, ahol a nagymisén a pap megszenteli. A barkaágat az asszonyok elteszik. Amikor „nagyidő” van, akkor a 

tűzbe rakják, hogy a vihar, villám ne tegyen kárt semmiben, és vonuljon el.  

 Virágvasárnap után a nagyhéttel folytatódik a húsvéti előkészület. Ezalatt az igás állatot nem szabad befogni, 

ami azt jelenti, hogy nehéz fizikai munkát nem szabad végezni. Ilyenkor az udvart és a csűrkertet kell 

megtakarítani, a szemetet összegereblyélni és elégetni. 

 Csíkmadarason nagyszerdán van a kalákagyóntatás. Ekkor a szomszéd falvakból öt-hat pap is idejön 

gyóntatni. A falubeli pap nem gyóntat, de gondoskodik arról, hogy a vendégpapokat jól ellássák. Akik már 

meggyóntak, azokat minden félórában egy-egy pap megáldoztatja.  

 Nagycsütörtökön minden rózsafüzér társulat hús nélküli „töltelékes káposztát” főz. Csíkmadarason minden 

utcában van egy-két társulat1, amelynek tagjai a társulatvezető házában összegyűlnek és annyi böjtös tölteléket 
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készítenek, hogy családonként mindenkinek jusson. A töltelék káposztából, olajból, tojásból, hagymából, 

rizskásából és fűszerből áll. Minden asszony, annak függvényében, hogy hányan vannak a családban, egy vagy 

több fej káposztát hoz. Összepótolnak és a többi hozzávalót megvásárolják. Este a misére mennek, de egy 

„fehérnép” otthon marad, és főzi a töltött káposztát. Mise végével hazajönnek, a szobában körbeülnek úgy, hogy 

mindenki elférjen, de középen maradjon hely a rózsafüzért mondató asszonynak. Addig imádkoznak, amíg 

elmondják mind a három rózsafüzért. Ezután megeszik a tölteléket és hazamennek. Urunk utolsó vacsorájának 

emlékére ezt a vacsorát „úrvacsorának” nevezik. 

 Nagypénteken este van a szentségimádás, ez éjfélig tart. Az utolsó órában a fiatalok imádkoznak.  

 Nagypénteken vagy nagyszombaton – „kinek hogy van ideje” – „ölik” a húsvéti bárányt. Akinek nincs, az 

vásárol, mert bárány nélkül elképzelhetetlen a húsvét. Nagyszombaton a háziasszony a kemencében megsüti a 

kenyeret, a kalácsot és a bárányt, amit húsvét napján reggel kosárba rak, a templomba viszik és megszenteltetik. 

Az étel mellé a kosárba tesznek egy üveg pálinkát is, ha van, akkor házi készítésűt. Az ételt a fiatal viszi a 

templomba. Amikor hazajön, töltenek egy pohár pálinkát, imádkoznak és „nekilátnak” enni. Itt szeretném 

megemlíteni, hogy nálunk – főleg az öregek körében – még él az a szép szokás, hogy a miséről hazajövők az 

otthon maradottakat így köszöntik: „Adjon Isten részt a szentmiséből!” Húsvét napján, amikor az eledelt 

hazaviszik, reggeli előtt a házigazda szenteltvízbe mártott barkaággal megszenteli az udvaron az összes épületet, 

az istállóban az állatokat is. A szentelő házigazdát terített asztal várja.  

 Húsvét másodnapján a legények meglocsolják a leányokat. Ezelőtt vízzel locsoltak, most inkább szifonnal, 

„buborékos vízzel”. 

 

1. Rózsafüzér társulatok Csíkmadarason: 

 

Egervára (két társulat)  

Felsőköves utca (két társulat)  

Alsóköves utca (három társulat)  

Hídvég utca (egy társulat)  

Főútmelyéke (öt társulat)  

Papsára (két társulat)  

Horvátok utcája (két társulat)  

Falumelyéke (három társulat)  

Állomás utca (két társulat)  

Kicsikertek (két társulat)  

Dombik utcája (egy társulat)  

Karék utca (két társulat)  

Csempe utca (egy társulat)  

Sándorok utcája (két társulat)  

 

A kalákagyóntatás sorrendje Felcsíkon: 

 

Péntek: Csíkkarcfalva, Jenőfalva  

Szombat: Dánfalva  

Virágvasárnap: Csíkszentmihály  

Hétfő: Csíkszenttamás  

Kedd: Csíkszentdomokos, Vacsárcsi  

Szerda: Csíkmadaras, Csíkrákos  

Molnár Károly, IX. o. 

 

 

   CSÍKKARCFALVÁN (Csíki-medence. Felcsík. Hargita megye) 

 Virágvasárnap -  Krisztus Urunk Jeruzsálembe való dicsőséges bevonulásának ünnepe. Annak emlékére 

van a barkaszentelés, hogy bevonulásakor Jézust pálmaágakkal fogadta a nép. Még a ruháikat is az útra terítették, 

hogy azon vonuljon be a dicsőség királya.  

 Nálunk nincsen pálma, ezért barkát szentelnek az ünnepre. A pap a barkát szenteltvízzel meghinti, 

tömjénnel megfüstöli, közben imádkozik.  

 A szentelt barka körül kialakult hiedelmek: Ha a barka nincsen megszentelve, akkor nem szabad bevinni a 

házba, mert úgy tartják, hogy abban az évben nem lesz szerencse a szárnyas állatokhoz. A megszentelt barkát egy 

évig kell tartani. Nagyidőben imádkozni kell, közben barkát kell vetni a tűzre, mert az imádság hathatós ereje és a 

barka füstje elűzi a nagyidőt.  

 Gyümölcsoltó Boldogasszony annak az emlékünnepe, hogy Gábor főangyal tudtul adta a Szent Szűznek a 

megtestesülés örömhírét. Kilenc hónappal Jézus születése előtti nap, március huszonötödike a megtestesülés 

ünnepe. Első említése 692-ből való, amikor a trullai zsinat helyesnek ítélte a nagyböjtben történő ünneplését. 

 Húsvét méltó megünneplésére készülődünk. Különösen érvényes ez a nagyhétre.  
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 Nagycsütörtök este az utolsó vacsorára emlékezünk, az Oltáriszentség szerzésének ünnepe. Az utolsó 

vacsora után fogták el Jézust a katonák a Getszemáni kertben.  

 Nagypénteken feszítik Jézust a keresztre. Nem piros betűs ünnep, mégsem szoktak ezen a napon dolgozni. 

Zsíros ételt nem szabad ezen a napon enni. Régen annyira vigyáztak erre, hogy az edényeket lúggal mosták ki, 

nehogy zsírosak maradjanak.  

 A pap a ministránsokkal az oltár előtt arcra borul és úgy emlékezik Krisztus Urunk kínszenvedésére. Majd 

felolvas a Szentírásból, az olvasmányok után az egyházért, a keresztények egységéért, a pápáért, a püspökökért, 

papokért, a hívekért, a keresztelendőkért, a zsidókért, a hitetlenekért, a világi vezetőkért, a szenvedőkért 

könyörög. Az egyház azért könyörög mindenkiért, mert Jézus is mindenkiért meghalt a kereszten. Ezután 

következik a hódolat a szent kereszt előtt, a keresztcsókolás. Három részletben lebontja a pap a keresztről a 

leplet. Előbb a kereszt felső részét leplezi le, magasba emeli, majd énekelni kezdi az „Íme a szent keresztfa” 

kezdetű felszólítást, amire mindenki válaszolja: „Jöjjetek, imádjuk!”  Ezután a kereszt jobb karjáról bontja le a 

leplet, ismét felmutatja, a felszólítás és a válasz megismétlődik. Végül teljesen lebontja a leplet és harmadszor is 

ugyanaz a szertartás következik. Ezután a kereszttel az oltár elé áll, hogy mindenki megcsókolhassa a keresztet. 

Közben egy fehér kendővel mindenki után megtörüli a keresztet.  

 Nagyszombaton este van a tűzszentelés, a húsvéti gyertya megszentelése és a feltámadási szertartás, 

aminek a keretében a húsvéti gyertyától mindenki meggyújtja a saját gyertyáját, és úgy vonul be a vártemplom 

udvarából a templomba. Ez belenyúlik az éjszakába. Éjjel van a feltámadási szentmise.  

 Ételszentelés - húsvétvasárnap reggel, hét órakor van az a szentmise, amelyen megszentelik az eledelt.  

 Húsvétkor Jézus feltámadását ünnepeljük. Krisztus feltámadása nemcsak földi, hanem mennyei 

ünneplésünk záloga is.  

 A tojásfestés. - Fazékban a „piros” hagyma héját kifőzzük. Amíg fő a hagymahéj, addig kis leveleket 

helyezünk a tojásra, és selyemharisnyával bekötjük, hogy a levél maradjon rajta. Azután beletesszük a hagymahéj 

levébe. A fazékban hagyjuk 10-13 percet, majd kiszedjük. Leoldjuk a tojásról a harisnyát, levesszük a levelet. A 

helye fehér marad. Gyorsan bedörzsöljük zsírral, ami megadja a tojás fényét, így „nem marad matt”.   

 

Márton Annamária, II. év, szakiskola 

 

 

 Húsvét vasárnapját előzi meg virágvasárnap, amikor a templomba igyekszik mindenki, és magával viszi a 

„pimpót”, amit megszentelnek. A virágvasárnap előtti vasárnapot fekete vasárnapnak nevezik. Húsvét vasárnapja 

előtt 40 nappal van a hamvazószerda. Ezen a szerdán böjtölni kell. A szentmise után a pap mindenkinek 

meghamvazza a fejét, s ettől a naptól kezdődik a nagyböjt. A nagyböjtben nem szabad mulatságba menni, 

lakodalmat rendezni. A húsvét előtti hetet nagyhétnek nevezzük. Ezen a héten, Csíkkarcfalván, és általában 

minden községben, faluban kalákagyóntatásra kerül sor, amikor mindenki elvégzi a húsvéti szentgyónást. 

 Nagycsütörtökön este, a szentmise keretében Jézus utolsó vacsorájára emlékezünk, ekkor hallgatnak el a 

harangok. Ezután sem nagypénteken, sem nagyszombaton nincs szentmise. Nagypénteken Jézus kereszthalálát, 

nagyszombaton Jézus eltemetését ünnepeljük. Ezen a három napon „kelepelnek”, nem szólal meg az orgona sem. 

Húsvét éjjelén, a feltámadás éjszakáján szólalnak meg újból a harangok. A szentmise végén kikerülést tartanak, 

amikor mindenki égő gyertyával a kezében megkerüli a templomot. Ezzel is ünnepeljük a föltámadást.  

 Húsvét reggelén hét órakor a misén eledelszentelés van. Minden családból legalább egy személy megy a 

misére, aki kosárban viszi az ételt, amelyben bárányhús, tojás, kenyér, szalonna és más étel található. A 

feltámadási mise előtt van a tűz- és vízszentelés, valamint a húsvéti gyertya megáldásának a szertartása, amely 

nagyszombaton éjjel kezdődik. A szenteltvízből mindenki visz haza, meghinti vele a házat, az istállót, sőt az 

állatokat is. 

 Húsvétra tojást festenek hagymahéjban, különböző „lapikat” raknak rá, majd harisnyába kötik. A lapi helye 

fehéren marad, máshol pedig piros lesz. Festenek rózsaszínű tojást is, a „piros” és „fehér” hagyma leveléből 

készült festékkel. Manapság tojásfestékkel is festenek. Készítenek írott tojást is. A kesicét belemártják a viaszba, 

azzal „írják” meg a tojást, majd pirosra festik. Leginkább a Gyimeseskben találjuk ezeket.  

 A lányok nagyon várják húsvét másodnapját, mert ez a locsolás napja. A gyermekeknek piros tojást adnak. 

Régebb a legények veder kútvízzel öntötték le a lányokat. Néhány faluban még most is meg van ez a szokás.  

*** 

A dolgozatot a szüleim segítségével és a „saját tudományom” szerint írtam 

Márk Éva, X. o. 
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   CSÍKSZENTTAMÁSON (Csíki-medence. Felcsík. Hargita megye) 

 Az én falum egyike azon felcsíki falvaknak, amely a múltból sok népszokást máig megőrzött, s most is 

tartja őket.  

 Virrasztás. A templomban felállított Jézus sírját fiatal székelyruhás legények őrzik nagypéntek estétől 

nagyszombat éjszakájáig, amikor elkezdődik Jézus feltámadásának ünnepi szertartása.  

 Határkerülés. Vasárnap, a reggeli szentmise után van az eledelszentelés. Az eledelszentelés után a pap 

elindítja a lovakat a határba. Az első lovon a megyebíró viszi Jézus keresztjét, utána az egyháztanácsosok 

kettesével sorakoznak fel. A határban felállított keresztekhez mennek, ahol azért imádkoznak, hogy a vetéseket 

védje meg az Isten katasztrófától, természeti csapástól.  

 A húsvéti népszokásokhoz tartozik a húsvéthétfői locsolás. Ez a népszokás annak emlékére van, hogy a 

jeruzsálemi asszonyok hétfő reggel illatos olajokkal elindultak, hogy megkenjék Jézus testét. Azóta megváltozott 

a szokás: a legények járnak nem illatos olajjal, hanem „kölnivel kavart vízzel”, nem Jézushoz, hanem a 

leányokhoz. Régebben hajnaltól délig mentek a leányhoz locsolni, mert aki délután ment, annak piros tojás 

helyett már csak „pityókát” adtak.  

 

 

 

Itt van húsvét reggele, 

Remény teljes hajnal. 

Köszönteni kellene, 

Csengő-bongó dallal. 

Tudunk mi egy drága dalt, 

Zengjük hittel, hévvel: 

Isten, áldd meg a magyart  

Jó kedvvel, bőséggel. 

 

 

Erdélyország közepében kinyílott egy rózsa, 

Az elhagyott magyar nemzet gyönyörű bimbója. 

Megöntözöm, szálljon áldás rája, 

Ne legyen a magyar nemzet szomorú és árva. 

Öntözzük, ápoljuk ezt a szép virágot, 

Ez terem a magyar népnek édes szabadságot. 

 

 

 

 A nagyszombaton megszentelt vízből a falu minden családja visz haza. A gazda meghinti azzal a házat, 

hogy védje meg az Isten a tűztől. Amikor a jószágot kihajtják a legelőre, a virágvasárnapon megszentelt pimpót 

szenteltvízbe mártják, és rászórják az állatokra, hogy egész nyáron Isten áldása legyen rajtuk.  

 

Bőjte Sándor, II. év, szakiskola 
 

 

 Virágvasárnap előtt egy-két nappal „szedik” a barkát. Amíg nincs megszentelve, addig nem szabad bevinni a 

házba, mert, abban az évben nem lesz csirke. A barkát virágvasárnap szentelik. Nem dobják el, mert ha állat 

betegszik meg, a barkát szenteltvízbe mártják, azzal „megpriccolják”, attól meggyógyul a jószág. 

 Nagycsütörtökön választja ki a kántor azokat a fiatalokat, akiknek „betanítja” a szentsír őrzését. A kiválasztott 

fiatalok nagypénteken este székely ruhába öltöznek. Fából készített puskával a vállukon, egymást váltva éjfélig 

őrzik Jézus sírját. Közben folyik a szentségimádás. Nagyszombaton este addig őrzik a sírt, amíg megkezdődik a 

feltámadási szertartás.  

 Nagyszombat reggel, a nyolc órakor kezdődő liturgián, két hordónyi vizet szentelnek. Kiteszik a templom 

kerítésébe, abból mindenki vihet haza.  

 Húsvét napján, reggel fél nyolctól van a szentmise. Ezen szentelik az eledelt, amelyet kosárba tesznek és fehér 

fodros szélű abrosszal „leterítenek”. Bárányhúst, disznósonkát és tojást visznek szenteltetni. A bárányt 

nagyszombat reggel vágják. A véréből, belső szerveiből és (rizs)kásából ételt készítnek, amit szombaton ebédre 
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fogyasztanak el. Ahogy az ételszentelési szentmiséről hazamennek, az asszony kezdi teríteni az asztalt. Ezalatt a 

gazda hátramegy az istállóba, ahol szenteltvízbe mártott barkával megszenteli az istállót és az állatokat. Ezután 

„nekilátnak” enni. Az ételmaradékot nem dobják el, hanem elégetik.  

 A fiatalok egy csoportja a szentmise után lovas kikerülésre megy. Napokkal azelőtt próbát tartanak, hogy a 

lovak összeszokjanak. Ha nem, akkor nem fognak egymás mellett menni. A székely ruhába öltözött fiatalok 

kilovagolnak a mezőre, a határkereszteknél megállnak és jó termésért imádkoznak.  

 

Szabó Róbert, IX. o. 

 

 

   CSÍKSZENTDOMOKOSON (Csíki-medence. Felcsík. Hargita megye) 

 Húsvét az egyik legnagyobb ünnep. A böjt hamvazószerdával kezdődik, ezalatt nem szabad zenét hallgatni, 

táncolni, mulatságba járni. Régen a böjt kezdetén lúgos vízzel kimosták az edényeket, hogy még csak zsíros se 

legyen. 

 Virágvasárnap szentelik a barkát. Nagycsütörtökön megfosztják az oltárt és leengedik a lobogókat.  

 Húsvét napján, a reggeli előtt, a családfő megszenteli a házat, az istállót és az udvart szenteltvízbe mártott 

szentelt barkával. A mi vidékünkön barka a pálmaágakat helyettesíti. Amikor Jézus szamárháton Jeruzsálembe 

ment, akkor az emberek virágokkal és pálmaágakkal fogadták. Innen származik a barkaszentelés hagyománya. 

 Virágvasárnap után jön a nagyhét. Nagykedden van a kalákagyóntatás: a szomszéd falvakból jönnek papok, 

és meggyóntatják az ünnepre készülő híveket. A gyónás után a szentmisén azok, akik gyóntak, áldozáshoz 

járulnak. 

 Nagycsütörtökön a háziasszonyok készítenek olajas káposztát, vagy húsnélküli töltött káposztát. 

Nagycsütörtökön este a család minden tagja elmegy az esti szentmisére, ezen a misén némulnak el a harangok. A 

mise után, az utolsó vacsorára emlékezve, azt a böjtös olajas káposztát, vagy húsnélküli töltött káposztát 

fogyasztják el.  

 Nagypénteken az Úr Jézus szenvedésének és kereszthalálának ünneplése.  

 Nagyszombaton készítik elő az eledeleket. (Finom lisztből készült élesztős kalácstésztát formákba teszik, és 

kemencében kisütik. A bárányhúst is a kemencében sütik meg. Az ételt nagyszombaton este előkészítik, kosárba 

teszik, fehér abrosszal leterítik). 

 Nagyszombaton este van a tűz- és vízszentelés, a húsvéti gyertya megáldása és a „KRISZTUS 

VILÁGOSSÁGA” éneklése. Ezt követi a feltámadási szentmise. Megszólalnak a harangok. A mise végével a falu 

központi részében a hívek, kezükben égő gyertyákkal, feltámadási körmenetet tartanak. Közben imádkoznak, és 

húsvéti énekeket énekelnek. 

 Húsvét első napján reggel 7 órakor a templom harangjai eledelszentelésre hívják az egyházközösség híveit. 

Utána mindenki hazamegy. A családfő megszenteli az udvart, addig a család bent imádkozik. Ilyenkor a 

Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát szokták imádkozni, a „végivel” pedig oda mondják: „Távozzatok gonosz 

szellemek, mert Jézus, Mária, József van velünk!” A reggeli után mindenki elmegy az ünnepi szentmisére. 

 Húsvét másodnapján mindenki ünnepi szentmisére megy. A mise után a gyermekek, majd a legények, 

férfiak locsolni mennek a lányokhoz, asszonyokhoz, akik a locsoló gyermekeket piros tojással vagy pénzzel, a 

legényeket pedig borral, kaláccsal, tésztával kínálják meg. Aki délután megy locsolni, annak tormát adnak a 

lányok. 

Bara Ibolya, II. év, szakiskola 

          
 

Tojásminták a Nagybükki Néprajzi Társaság gyűjteményéből (2001-2003) 
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   GALÓCÁSON (Maroshévízi-medence. Hargita megye) 

 Mit is ér az ember élete ünnep nélkül? Vegyük észre, hogy az ünnep fontos időszak. Szerintem ünnep 

nélkül olyan egyhangú lenne minden, az élet sokkal lassabban telne. Nálunk születésnapokon, névnapok 

alkalmával, karácsonykor, szilveszterkor és más évfordulókon a család együtt ünnepel. Így például most is, 1998 

húsvétján. Ezt az ünnepet hosszú készülődés előzte meg. 

 A hamvazószerdán kezdődő negyven napig tartó böjttel arra emlékezünk, hogy kínszenvedése és 

kereszthalála előtt Jézus negyven napig kenyéren és vízen böjtölt. Manapság ezt a negyvennapos böjtöt kevesen 

tartják be.  

 A húsvétra való előkészülethez hozzátartozik az otthoni „nagytakarítás”, a gyónás, hogy tiszta szívvel 

fogadjuk Krisztus feltámadását.  

 Az igazi munka nagyhéten kezdődik: már a hét elején „nekiállunk” sütni-főzni. A nagyhét Jézus 

szenvedésének és halálának kezdetét jelzi. 

 Nagypénteken háromszor eszünk, de sem húst, sem olyan ételt nem eszünk, amely állati vért tartalmaz 

(kivéve a halat, amelyről a régiek azt tartották, hogy nincsen vére). 

 Nagyszombaton is böjtöt tartunk.  

 A húsvétkor feláldozott báránnyal a Jézus előtti múltra, az egyiptomi rabságból való szabadulásra 

emlékezett a zsidó nép. Jézus, az Isten báránya, halálával és feltámadásával a bűneink és a halál rabságából 

szabadított meg minket. Ennek emlékére napjainkban is húsvétkor ünnepi eledel a bárányhús. A húsvéti bárány 

nélkül a húsvét nem igazi ünnep.  

 Nagyszombaton, Jézus föltámadása előtt, régi szokás szerint, tojást festenek. A tojásfestésre használt 

festékeket növényekből vonták ki, manapság már a tojásfestés könnyen megoldható. Sokat hallottam a 

hagymahéjjal festett tojásokról. A nagyinál, falun még most is megvan az a régi szokás, hogy tojásfestés előtt 

eper lapit, csalánt és még más különböző formájú leveleket szedünk. Ezeket ráhelyezzük egyenként a tojásokra és 

selyemharisnyába kötve, az előkészített festékbe helyezzük. Kevés idő múlva kivesszük, és azt tapasztaljuk, hogy 

a levél helyét a festék nem fogta meg, tehát mintás maradt a tojás. Gyimesben, a csángóknál nagyon elterjedt a 

tojásírás.  

 A már elkészített finomságokat, a festett tojást is, húsvét reggelén a templomba visszük megszentelni. A 

szentelésre szánt ételt általában fonott kosárba tesszük.  

 Húsvéthétfőn a legények, férfiak elindulnak megöntözni a lányokat, asszonyokat. Ez a szokás a nők iránti 

tiszteletet fejezi ki. Régebb vízzel locsoltak, ezzel kifejezve a tavasz közeledését, az újjászületést. Manapság már, 

a kissé „kiművelődött nép”, áttért a vízről a kölnire, parfümre. Ez az áttérés – ahogy szokták mondani: ,,minden 

jóban van rossz is” vagy fordítva – egyrészt rossz, mert a sok fajta illat keverékétől fáj az ember feje, másrészt 

mégiscsak jobb, mint egy veder hidegvíz, amelytől tüdőgyulladást lehet kapni. Régebb a legények és a férfiak 

locsoltak, manapság inkább csak a gyerekek járnak. De minden fejfájást félretéve, én csakis a mostani szokás 

mellett döntök.  

 A húsvétot Galócáson töltöttük, a nagyszülőknél. Mint mindig, a család ismét egybegyűlt. Nem vártam a 

hétfőt, mert tudtam, hogy a sok kölni illattól fájni fog a fejem. De a hétfő elérkezett. Egymás után jöttek a 

locsolók, barátok, ismerősök, rokonok. Délutánra már meguntam bent ülni, elmentem a kútra vízért. Arrafelé 

tartva, annyira elméláztam, hogy észre sem vettem a két legényt a kútnál, akik épp egy „arra tévedő” lányra 

vártak. Örültek az áldozatnak. Túl későre vettem észre őket. Sajnos nem úsztam meg szárazon. A vége ennek a 

„csodálatos hétfőnek” az lett, hogy jól meghűltem. De minden hátrány ellenére is, imádom az ünnepeket.  

Sutka Enikő, XI. o. 
 

           
 

„Első próbálkozás... ” (2004. ápilis 1.) 
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 Incze Sándor, II. év, szakiskola. 

 

Fickó falu rövid története 

 
 Amit ma Fickó falunak (Maros megye) neveznek, azt még az 1900-as évek elején tanyának lehetett 

mondani. Csak egynéhány ház volt, azok is egymástól távol épültek, de lassanként a falu terebélyesedni kezdett. 

 A férfiak legtöbbje fakitermelő munkás volt, de akadt köztük szénégető, kerekes, asztalos és ács is. A 

fakitermelő munkások a havason dolgoztak, családjukat három hónapban egyszer, ha láthatták. 

Otthon az asszonyok gazdálkodással, állattenyésztéssel és a család fenntartásával foglalkoztak. A szükséges 

pénzt a férfi hozta, vagy elküldte társaitól, akik éppen akkor mentek haza. 

A nyári munkát kalákával oldották meg. A betakarítás az asszonyokra és a gyerekekre hárult. Ez így ment 

végbe az őszi takarmány begyűjtésekor is. 

Azok a szülők, akik megengedhették, hogy gyerekük tovább tanulhasson, azoknak a fiataloknak a szomszéd 

falu iskolájába kellett járniuk. 

Az Istentiszteletet házaknál tartották, mert a falunak se temploma, se iskolája nem volt. 

Élelmiszert is az asszonyok egy héten egyszer tudtak beszerezni a legközelebbi faluból.  

Hogy az említett gondokat megoldják, építettek iskolát, templomot és üzletet is. A falu kérésére az állam 

építtette az iskolát, az üzlettel együtt, az 1930-40-es évek között. A templomot maga a közösség emelte az 1970-

es évek elején. Mindenki részt vett az építésben. Téglát vetettek, a patak medréből követ hordtak, az erdőről fát 

hoztak, és amikor minden összegyűlt, nekifogtak az építésnek.  

Lassan fejlődésnek indult a település. 

Az emberek egész évi kemény munkáját „jóleső népszokások” oldották, amelyek megnyugtatták őket. 

Egyik ilyen szép szokás a karácsonyi kántálás volt. A házasulandó legények, akik a havason dolgoztak, 

karácsony előtt hazamentek, hogy tanulják a szent éneket. A „nagy ének” kántáláskor kapott szárnyra. Kántálni 

csak azoknál a házaknál volt szabad, ahol leány lakott. Ezeknek a házaknak a tornácán elénekelték – egy legény 

kivételével – a „nagy éneket”. A fiatalok közül egynek be kellett mennie a házba, hogy szentverset mondjon. 

Szavalás után behívta társait. A család kaláccsal és házi pálinkával kínálta meg őket. A fiúk közös éneklésbe 

kezdtek a háziakkal együtt. Ezt minden lányos háznál megismételték. 

Újévkor a fiúk almával öntözni mentek a leányokhoz. 

A tavaszi ünnepkör útja a nagypénteki és virágvasárnapi bokrétahordással folytatódott. Bokrétának a 

feldíszített fehér fagyöngyágat nevezik, amit a leányoknak visznek a legények. Ezért húsvétkor piros tojás jár. A 

leánynak nem szabad látnia a bokrétát tevő fiút, ki kell találnia, hogy melyiktől kapta. Ezért késő este viszik, de 

a leányok sem restek, elbújnak és meglesik a bokrétás fiút. Bokrétahordás után azoktól a házaktól, ahol leány 

lakik, el szokták lopni a nagykaput, amelyet a hidak alá, az erdőbe dugnak el, esetleg felkötik egy fa tetejére. 

Váltságdíjat kérnek érte. Az elvitt kapukat a leányok édesapja kell megkeresse. De lehet az is, hogy az apák 

megbújva, ostorral a kezükben figyelik a kaputolvajokat. Akit elkapnak, jól elvernek. Mivel ez szokás, a
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verésért nincs vita. Vannak olyan lányos apák, akik hónapokig keresik az elvitt kaput. Ha ez netalán egy magas 

fa tetején „sütkérezik”, akkor jaj szegény fejének. Ha nem tudja onnan leszedni, vagy meg sem találja, akkor az 

nagy szégyent jelent. 

Húsvétkor a fiúk locsolni mennek a lányokhoz, ahol verset mondanak, majd locsolnak. A lány ajándékoz két 

piros tojást. Az a fiú, aki locsol és bokrétát is vitt, az hat piros tojást kap, de ha újévkor almával is öntözött, 

akkor tizenkét piros tojást kap. 

A húsvéti ünnepek után az emberek visszamennek a havasra. 

Ezek után már csak a fagyos hideg őszi és téli esték következnek, ahol a férfiak paszulyt vagy törökbúzát 

fejtenek, a nők pedig szőnek, fonnak, hímeznek. 

Ma már a falu száznegyven házból áll. Sajnos mostanság nem növekedik. Sokan városra költöznek, vagy 

már elköltöztek. A fiatalok kevesen maradtak, az öregek elhunynak és velük együtt eltűnnek szép szokásaink is. 

 A leírt szokások közül mostanság sok megváltozott. Kántáláskor nem énekelnek, kevés bokrétás fiú van, 

piros tojás helyett pénzt adnak. A férfiak sem fejtenek törökbúzát, az asszonyok sem szőnek. Változik a világ, és 

vele együtt így változik a falu népe is. Annyira, hogy ha egy negyven évvel ezelőtt élt öreg néni feltámadna, és 

meglátná a színtelen szokásokat, rögtön sírva fakadna.  

 

* * *  

 

Tankó György, IX. o. 

 

II. világháborús emlékek Gyimesfelsőlokon 

 
 Tankó Jakab Jáni nagyapám - született 1931. V. l0-én - mesélte nekem, hogy hét éves korában kezdte az 

iskolát, mint más gyerek, de abban az időben (1938) román iskolába kellett járnia. Bizony sokszor pacsit kaptak 

a tenyerükbe, mert szünet alatt magyarul beszélgettek. 

1940. augusztus 30-án megszületett a bécsi döntés, mely során Észak-Erdély újra magyar „tartomány” lett. 

A döntés után - rá három napra - jöttek a magyar katonák elfoglalni a határokat: a Gyimesi-, Uz völgyi- és 

Békási-szorosokat. A bevonulás a következőképpen történt: elsőnek jött egy motorkerékpáros, utána kisebb-

nagyobb személyszállító autókon a katonák. A nép nagyon  örvendett nekik. 

 Magyarország és Erdély egybecsatolása négy évig tartott.  

Ez az idő alatt, akik betöltötték a tizenhét évet, jelentkezniük kellett a leventéknél. Minden héten oktatás volt. 

Voltak oktatóparancsnokok, akik képezték a fiatalokat a haza megvédésére. 1944. augusztus 15-től már 

hallatszódtak az ágyúdörgések keletről. A sok bunker és erődítmény elő volt készítve, de a Gyimesi-szoroson a 

kémhálózat segítségével az orosz csapatok kikerülték ezeket az erődítményeket, a hegyeken keresztül betörtek. 

Gyimesfelsőlok felső részén jöttek be, mely Csíkszépvízzel határos. Az alábbi helyeken haladtak át: Szellő-tető, 

Csügés, Kóstelek. A német és magyar foglyokkal ásattak hegyi utakat, így haladhattak előre a gépkocsikkal. 

Ahol pusztaságon vezetett az út, ott a foglyokkal megrakatták az út két szélét 4-5 méter magas fenyőfákkal, 

hogy álcázza a harci kocsikat és a sereget. Az akkori Gyimesfelsőlok vezetősége közhírré adta a népnek (1944. 
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augusztus 20-án), hogy a Főút mentéről három napig költözzenek el, mert nagy katonai átvonulás lesz.  

A ruházatot és élelmiszert szekérre rakták, kiszállították a nyári szállásokhoz, ahol az állatok voltak. Augusztus 

23-án arra ébredtek, hogy a Csapó dűlői erdő tele van orosz katonával, Széphavas-tetővel együtt. Na, de mi 

történt? Az orosz csapatok a hegygerincnél tovább nem tudtak menni, mert Csíkszentmihályon és Ajnádon 

voltak a német csapatok tüzelő állásban. Így másfél hónapig nem tudtak előre jutni. Ott a tanyáknál felállítottak 

hét legénységi és egy tisztikonyhát. Az emberek állatait vágták. Volt ott pityókaföld is, éjszaka kiriasztottak 

néhány embert, hogy ássanak pityókát, mert nappal nem lehetett, úgy süvítettek a lövedékek.  

Nagyapám így folytatta tovább: "Nagy kövek voltak, mint egy-egy boglya. Édesapánk azt mondta, hogy 

körbe ássuk ki a földet másfél méter mélyre, mert ha nem, végünk van. Ő tudta, hogy kell, mert az első 

világháborúban is részt vett. Ez így tartott két hétig, amíg el tudták mozdítani a magyar és német katonákat az 

állásukból. Eközben a ruhák közt megtaláltak három leventesapkát, mert hárman voltunk leventekötelesek. Ezek 

nagyon hasonlítottak a magyar katonák sapkáihoz, és édesapámat kiállították, hogy lőjék meg, mert azzal 

gyanúsították, hogy partizánt rejteget. Mi elkezdtünk sírni, így nem lőtték meg. Elkísértek mindannyiunkat a 

kapitányhoz, mert ott volt magyar tolmács. Mi elmondtuk, hogy csak leventék voltunk. A kapitány 

megkegyelmezett. 

 1942. június 27-én, ott Széphavas-tetőn volt a Szent László kápolna. A tanítónkkal kivonultunk a kápolna 

helyére és hosszan imádkoztunk. Szavalatokkal emlékeztünk a hős királyra. - „Az első szavaló én voltam" – 

emlékezett könnyes szemmel nagyapám. 

 

Szép vagy oh, hazám szebb minden földnél, 

A sok szenvedésben acélossá lettél. 

Mindig csak üldöztek, mindig csak gyaláztak, 

Megsemmisíteni sohasem tudtak.  

Megásták ezerszer, nem százszor a sírod, 

De aki megásta önként belehullott. 

 

Tudja meg a világ, magyar sorsa nehéz,  

Halállal számoljon, ki vele szembenéz.  

Áldva légy jó Atyánk, ki a magyart véded,  

Ki a magyar zászlót diadalra viszed.  

Messzi orosz földön engedj most is győznünk.  

Védő anyánk, Szent Szűz, könyörögj érettünk. 

 

Tánczos Emőke, X. o. 

Lakatos Mihály fogságának története 
 

1943. augusztus 10-én volt a besorozás, a többi katonaságra alkalmas legényekkel együtt ő is megkapta a 

behívót. Csíkszeredából október 3-án Szentegyházára vitték kiképzőtáborba. Április 12-én, Magyarországról 

kirendelt tisztek vezették a kiképzést. Tiszteknek nevezték akkor őket.  Vimnes Sándor főhadnagy volt a 

parancsnok, Pál József őrmester, Kun Béla törzsőrmester. A kiképzőtábor felbomlásakor a fiúkat a Székely 

Határőrséghez küldték, április 12-én Szellőbe került Mihály bácsi. Állandó foglalkozásuk volt az árokásás. 

Vojka-tetőn volt egy összecsapás az oroszokkal. A csügési erdőben (Gyimes) volt a parancsnokság. Amikor 

vitték Csügésbe, a fiatal katonákat rézbandával kisérték el, az anyák és a lányok sírtak, a fiúkat kikísérték a falu 

határáig, mert tudták, hogy a háború kegyetlen, és nem biztos, hogy visszatérnek. 
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A határőrségnél az engedetlenséget keményen büntették, ha magyarról volt szó. A németeket nem bántották: 

–,,Ha nem fogadtál szót, a kezedet hátracsavarták, összekötötték, és a kezedtől felhúztak a fára. Egy félnap után 

bármit megcsinált az ember, amit parancsoltak” – emlékezett vissza Mihály bácsi. 

,, Augusztus 23-án a románok, „odanyulaskodtak” az oroszokhoz. A Don-kanyarnál  veszett el a 2. Magyar 

Hadsereg. 

Csügés fölött egy kútnál az oroszok 150 embert bekerítettek és elfogták, köztük volt Misi bácsi is, mindez 

augusztus 28-án történt. 

Gyalog vonultak be Târgu Ocnara, mindaddig lovas oroszok ügyeltek rájuk. Az első éjszakát a paplakon 

töltötték, majd továbbindultak a Bákó-mezőn át, élelmet keveset, szinte semmit nem kaptak. Esett az eső, de 

erőltetett menetben vonultak tovább, össze voltak kavarodva a sárral, egymást segítve, de menni kellett, mert 

nem kegyelmeztek. Aki lemaradt, azt lelőtték, mint egy kutyát. Beértek Romanba, ahol összegyűjtötték a  

foglyokat mindenfelülről, 75 ezer ember volt ott. Volt köztük német, magyar, román, olasz és sok zsidó is. 

– ,,Horthy nem akart háborút, de muszáj volt, mert a németeknek kellett Magyarország légtere, s őt es 

megtámadták volna.” – mondta elgondolkodva Misi bácsi. 

Romanban két hetet töltöttek, itt osztották el 180 orosz lágerbe a foglyokat. Kisebb - 10 tonnás - , 

tehervagonokba rakták be őket, 50 személy fért egy vagonba. Annyira szorosan álltak, hogy ha leejtettek 

valamit órákba tellett, míg fel tudták venni. Szárított halat és száraz kenyeret ettek, néha egy-egy állomásban 

vizet is adtak, vagononként két veder vizet, amit 90%-ban elöntöttek a nagy dulakodás során. Néha az 

állomásokon napokig álltak, 28 napot töltöttek így el, amíg elértek Moszkváig. Innen Arkhangelszig 

kellemesebb volt az út. 

– „Volt nálam egy füzet, amibe írogattam. Minden állomásban kikiáltottam, hogy hol vagyunk, és leírtam, ha 

megmondták. Egy keveset hajón is utaztunk, mert Arkhangelsz egy sziget, amit az Északi Dvina vize vesz 

körül. 

Törvény vót, hogy a katona, ha meghal, egyenruhában kell eltemetni, ez az ő koporsója, de ezek nem 

törődtek. Meztelenre vetkeztették, s az orvosok tanulmányozták a testüket. Az elfogásunk éjjelén az ezredesünk 

estétől reggelig teljesen megőszült” – sóhajtott mélyen az öreg. 

Posztó csizmát és hosszú posztó kabátot kaptak, de így is nagyon sokan megfagytak. Sok kezet és lábat 

kellett amputálni. Amikor visszaértek a táborba, folytatták a munkát a tábor körül. 1946-ban a Dvina vize 

kiöntött, a táborban 4 méter magasan állt. A négy méteres cölöpökre épített barakkokat és ezzel megegyező 

magaságban lévő deszkából épített utakat megrongálta. Hetekig javították a kerítést, és az iszapot takarították 

munkaidő után.. Dolgozni kellett  –40 C-ig, ha ezt meghaladta, a táborban maradtak. A barakkok négy 

sarkában egy-egy lyuk volt, hogy a víz, - amivel minden este felmosták - ki tudjon folyni. Ha későn tudták 

felmosni a barakk padlózatát és lefeküdtek, reggelre odafagytak a padlóhoz. Négy hónapig ilyen idő volt. Utána 

kezdett enyhülni, nagyon lassan, és pirkadni is, mert Északon novemberben úgy besötétedett, hogy csak 

tavasszal világosodott ki rendesen. Az arcukra fókazsírt adtak, hogy ne fagyjon meg. 

Három év után, 1947. október 6-án vagonokba rakták őket és Donbász-ba („Dombozba”), Ukrajna 

tartományba vitték. Itt szénbányában kellett dolgozniuk. Először csak kevés fogoly és több civil dolgozott, de 
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később sok foglyot vittek le a föld alá, 700 méter mélyre. A patkányok jelezték, ha veszély közelgett. Liften 

vitték le a bányába őket a lovakkal együtt. Csöngetéssel adtak jelt, a lift elindítására. Gyakran történt olyan eset 

is, hogy ha a ló kidugta a fejét a lift indulása előtt, az leszakította. A bánya a lágertől egy kilométerre volt. 

Gumicipőben jártak: ,,karucsni”-nak hívták. Fürdés csak minden tizedik nap volt, amikor már teljesen feketék 

voltak a széntől és a kosztól. Minden fürdésnél tiszta fehérneműt adtak és a doktornő megvizsgálta, hogy 

alkalmasak-e a nehéz munkára. - ,,A koszt gyenge volt. Voltak olyan német foglyok - magyarok nem - , hogy 

saját ürülékükből kiszedték a borsót, megtörölgették, mert víz nagyon kevés volt, és megették. Én sohasem 

szerettem az olyan embert, aki nem tud magán uralkodni, inkább éhen haltam volna, mint hogy ilyent csináljak” 

– borzadott el annyi év után a visszaemlékező. 

Egy évet dolgozott itt Misi bácsi, majd át kellett vigyék négy hónapra a téglagyárba, a szénpor annyira 

tönkretette az egészségét. 

1945. május 9-én vége lett a háborúnak. Az oroszok kiabálták: ,,voina kaput, voina kaput !!!”  

Misi bácsi a 18. életévét Arkhangelszben töltötte be. 

Menetelés közben sebesült, öreg határőr katonatársa lemaradt a dolgát végezni. Misi bácsi visszament 

segíteni. Társa amikor felemelkedett, az oroszok karját átlőtték. Az ő nyakához is odatették a puskacsövét, mire 

ő elütötte azt magától és beugrott a tömeg közé. Így nem mentek utána. 

Szeptember 1-én jött az utasítás, hogy szabadok. Vonatra ültették és Focşani-ba hozták. 1945. szeptember 

20-ra értek ide, ahol egy hetet karanténban voltak, majd hazaengedték. 

Csíkszentkirályra hárman értek haza ,,egészségesen” ebből a táborból: Vitos Dénes, Balázs Ignác és Lakatos 

Mihály. Balázs Ignác egy évvel nagyobb Dénesnél és Misi bácsinál. 

Szabadulásuk 50. évfordulója 1995. október 27-re esett. Azóta szerre mindeniknél kisebb ünnepséget 

tartanak. 

Dokumentumok 
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Özv.  Bíró Sámuelné „ levelét megírta...” (Siménfalva. Nyikó mente. Hargita megye)
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 Miklós Katalin, IX. o. 

Xantus János, a világhírű tudós 

 
 A székely akaraterő felemelően szép, és minden időkön át soha el nem halványuló 

példája a csíktaplocai Xantus János élete és tudományos munkássága. Megtanuljuk azt 

belőle, hogy a vasakarat előtt nincs akadály, s a becsületes munka semmi körülmények 

közt nem szégyen, hanem felemelő, az ember boldogulásához vezet. 

Családja görög eredetű, de már Mátyás király idejében a székely nemesség soraiban 

harcolt. 

Ősei előbb Hosszúaszón, majd Csíktaplocán éltek, s ez utóbbi helyen született apja is, 

aki később Somogy megyébe távozott. A Széchenyi-grófok jószágkormányzója lett. 

Fia, János Csokonyán született 1825. október 5-én. A jómódban élő szülők nagy gondot 

fordítottak gyerekük neveltetésére, minek eredményeképpen már fiatalon hét nyelvet beszélt, gyönyörűen rajzolt 

és zongorázott. 

Jogi tanulmányainak befejezése után, 1847-ben Pesten tette le a köz- és váltóügyvédi vizsgát. Már ekkor 

vármegyei aljegyző volt Somogyban. 1848-ban a toll helyett ő is kardot ragadott, mint honvédtiszt küzdötte végig 

a szabadságharcot. Börtönbe zárták, ahonnan családja csak tetemes költségek fejében tudta kiváltani. 

De ezután sem tudott meghajolni az osztrák önkényuralom előtt, hogy ismét el ne fogják, menekülnie kellett. 

Sok viszontagság és kalandozás után Németországon, Németföldön, Belgiumon, Franciaországon keresztül 

Londonig vergődött, onnan 1851-ben Amerikába hajózott át. 

Partraszálláskor, New Yorkban, csak hét dollár volt a zsebében, de azért nem rettent meg az élettől, mert nem 

szégyelte a munkát. Mint újságárus, hordár, kereskedősegéd, gyógyszerész, rajzoló, zongoratanár és közönséges 

napszámos kereste a mindennapit. Naplójában büszkén említi: előfordult, hogy övig érő iszapos vízben napokig 

ásta a csatornát. Nem henyélt soha. Nem szorult egyszer sem mások kegyelemkenyerére. 

Munkás kezével kereste meg magának a mindennapi betevő falatot, ezzel együtt a megbecsülést és a barátokat 

is.  

Évek múltán, az egyik honfitársához intézett levelében a következőket írja: „Életem ezen szakaszára - noha 

korom sötét volt - büszkén fogok mindig visszaemlékezni. Kimondhatatlan örömömre szolgált, amint ezen 

tavaszon Washingtonban lévén felrándultam s átutaztam azon a csatornán, amelyet egykor én is izzadva ástam. 

Több nagytekintetű férfi volt jelen velem, s - a helyet mutatva - elbeszéltem nekik a történetet, s mutattam 

tárcámból az ott szerzett dollárok elsejét. Azóta e férfiak sokkal melegebb barátaim, mint voltak ezelőtt.”4 

1853-ban már Pál Würtembergi herceg mellett találjuk, mint útimarsallt. Később pedig egy nagy vasútépítő 

társaságnál, mint rajzolót. Pályája ezzel új irányt vett, s merész lendülettel ívelt fel a megérdemelt dicsőség felé. 

Térképező munkálataival már biztosítva volt számára a napi két dollár. 

Szabadidejét az indiánusok életének megfigyelésével, az állat- és növényvilág tanulmányozásával töltötte. 

Tapasztalatainak eredményeit szorgalmasan jegyezgette, s küldte be a washingtoni és philadelphiai tudományos 

intézményekhez. 

Fáradhatatlanul gyűjtött minden ritkaságot, amit az állat-, növény-, vagy ásványvilágban méltónak talált a 

múzeumok részére. Gondossága folytán az amerikai és pesti gyűjtemények folyton gyarapodtak értékes 

ritkaságokban. 

Gondja volt tehát a magyar tudományos intézetekre is. Sem fáradságot, sem költséget nem számított, ha ezzel 

hazájának szolgálni tudott. 

Neve egyszerre ismertté, sőt híressé vált úgy a saját mint, új hazája tudományos köreiben. 

Munkásságáról, életének folyásáról csaknem minden postai szállítmány gyöngéd, szeretettel írott levelet 

röpített haza, szeretett édesanyjának, testvéreinek és barátainak. 

A vasúti társaság megbízásának eleget téve, tanulmányozza Mexikó partvidékeit. Ekkor már oly nagy hírneve 

volt, hogy a tudományos intézmények valósággal versenyeztek azért, hogy értékes munkásságát a maguk 

számára felhasználhassák. 

Az Egyesült Államok kormányzóinak megbízásából 1856-ban Sierra Nevada környékének és Kaliforniának 

első térképezésén dolgozott. Közben polgárjogot kapott az „unió”-ban, a katonai mérnöki karba is bekerült, mint 

tengerészmérnök. 

                                                 
4
 Egy honfitársához intézett leveléből, melyet az iskola volt igazgatója, Dargó Albert fordított latinból magyarra. 
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1857-ben nagy expedíció vezetésével bízták meg. Cél: a Csendes-óceán ismeretlen részeinek tanulmányozása 

meteorológiai szempontból, apály-dagályviszonyok megállapítása, mélységek és az előforduló tengerfolyamok 

megfigyelése. E munkát 1861. augusztus 1-én fejezte be. 

Megfigyeléseiről és tudományos megállapításairól szóló munkái angol nyelven jelentek meg, s szereztek nagy 

hírnevet, dicsőséget neki. 

Közben szakadatlanul érkeztek – édesanyjától – a könyörgő levelek, melyekben hazatérését sürgeti. A hívó 

anyai szóra, dicsősége tetőfokán, már 1861-ben ott hagyja Amerikát, hogy hazatérhessen. 

Nem üres kézzel jött, mert több mint húszezer igen értékes múzeumi tárgyat - köztük ötezer darab kitömött 

madarat - hozott. Ezer kötetre menő tudományos munkából álló könyvtárral is meglepte a Nemzeti Múzeum 

vezetőségét. 

Tiszteletére nagy ünnepséget rendeztek. Az akadémiai székfoglaló beszédének felolvasása (1862. január 27-

én) eseményszámba ment. Február 6-án idősebb Kubinyi Ferenc remek díszkarddal lepte meg, s a tiszteletére 

adott díszlakomán a jelenlevő hölgyek mirtuszkoszorúval kedveskedtek. 

Szabadsághoz szokott természete azonban nem sokáig bírta az osztrák zsarnoki uralom nehéz levegőjét. 

Rövidesen újra visszatér Amerikába, ahol mexikói konzulként tevékenykedett. Hazatért szeretett szülőhazájába. 

Nagy buzgalommal fogott hozzá a budapesti állatkert megszervezéséhez. Nem fogadta el a felajánlott igazgatói 

állást, mert „sokan azt hinnék és képzelnék, hogy az állatkertet magam számára és anyagi érdekekből 

indítványoztam…” – írja.  

1869-ben eljutott Kínába, Hong-Kongba. Önálló tanulmányútja során bejárta Ázsia nagy szigeteit, miközben 

nyolcvankilenc szigetet és zátonyt fedezett fel, ismertetett meg a tudományos világgal. 

Hazatérve, az általa alapított Néprajzi Múzeum őre, a Magyar Földrajzi Társaságnak alelnöke, majd elnöke, a 

Tudományos Akadémiának tagja lett. 

Egészsége azonban már a 80-as években rohamosan kezdett romlani, de mindaddig dolgozott, míg 1894. 

december 13-án el nem szólította a halál. 

Hagyatékában kétszáz írott kötetre menő útinapló maradt az utókorra, melyet több mint ezer rajz tesz még 

értékesebbé. Összesen nyolcvankét tudományos munkája jelent meg. Ezeken kívül tizenöt angol, kilenc spanyol, 

egy német és két latin nyelvű kézirat. 

Tizenegy szakdolgozatban írták le az általa gyűjtött múzeumi anyagot. Az újonnan felfedezett fajokból 

huszonnégy állatot és két növényt az ő nevéről neveztek el. 

Xantus János megérdemli, hogy emlékét kegyelettel őrizzük, mert „egyike ő is azon számosoknak, kibe 

balszerencse által a honból kizavartatva, a külföld távol országaiban, idegen viszonyok és nehéz hiedelmek között 

nemcsak maguk számára voltak képesek hatáskört és tisztes állást teremteni, hanem mind szellemi, mind erkölcsi 

tekintetben hazájuknak is becsületére váltak.”5 

E híres egyéniségről kapta nevét a csíktaplocai 3-as Számú Általános Iskola. 

*** 

  Dolgozatom megírásához forrásanyagként felhasználtam Dargó Albert iskolaigazgató Xantus Jánosról 

írt kéziratát. 

 
Xantus János útja Amerikában és Kelet-Ázsiában 

                                                 
5
 Kubinyi Ferenc díszbeszéde. Latinból fordította Dargó Albert. 
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Kovács László, IX. o. 

Néhány adat Nagy Imre festőművészről 
Édesanyám, Koncsag Anna-Mária, még kislánykorától ismerte Nagy Imrét, aki igen zárkózott ember volt.  

Anyukám hozzá járt mézért. A festészet mellett gazdálkodással, méhészettel is foglalkozott. Egyszer 

megígérte neki, amikor a teheneket legeltette, hogy megfesti őt, de nem lett semmi belőle. 

Volt aki érdeklődött képei iránt, de mindenkinek azt mondta, hogy nincs annyi pénze, hogy kifizethesse, olyan 

értékesek az ő alkotásai. 

Nagyon sokat járt az erdőre, a környékre, festegetett, rajzolgatott, rengeteget kirándult gazdagabb barátaival, 

főleg a Szécsenybe, ahol nagyokat ettek-ittak – mesélte nagybátyám, András Gyula, szatmári színész, aki 

gyerekkorában gyakran látta a festőt arra járni.. 

Nagy Imre 1893. július 25-én született Csíkzsögödön. 

Életének és munkásságának fontosabb állomásai: 

 1904 – 1914 között a csíksomlyói öregiskola növendéke. Tanítói oklevelet szerez 

 1915 – 1917: katona, a harctéren rajzol és domborműveket mintáz a lövészárok falába 

 1917 - 1920: Budapesten, a főiskolán tanul 

 1920 – 1922: a kecskeméti művésztelep ösztöndíjasa 

 1924-ben hazatér Zsögödbe, az otthoni táj gyakori megörökítője lesz 

 1925 – 1927: grafikai munkáiból kiállítást rendez Marosvásárhelyen, Kolozsváron és Brassóban 

 1928-ban, a firenzei világkiállításon nagy sikert arat 

 1938-ban egyéni kiállítást rendez Londonban 

 1942-ben egyéni kiállítása van Csíkszeredában 

 1949: Kolozsváron tartózkodik, a Ion Andreescu Képzőművészeti Iskola tanára 

 1950-ben Kolozsvárra költözik, dolgozni Zsögödbe jár vissza 

 1959-ben Marosvásárhelyen, a Teleki Tékában 44 festménnyel megnyílik a Nagy Imre Galéria 

 1963-ban, születésének 70. évfordulójára Kolozsváron és Marosvásárhelyen kiállítást rendeznek 

 1973-ban, születésének 80. évfordulóján nyitják meg a zsögödi Nagy Imre Képtárat. Munkáiból kiállítást 

szerveznek Marosvásárhelyen és Bukarestben 

 1974: nagyméretű kiállítása a Mikó-várban 

 1976-ban 8000 alkotását végrendeletében szülővárosának hagyatékozza 

 1976. augusztus 22– én  hunyt el 

Hosszú művészi pályája során mindvégig hű maradt a fametszetekhez. ,,Majdnem minden képemet először 

fába metszettem, csak azután festettem meg ’’ - vallja a művész. 

 Általában portrékat festett és tájképeket Zsögödről. Ezeken gyakran jelen van a műemléktemplom is. 

 Kötődését jelenti ez a bölcsőhelyhez. 

.   
Nagy Imre: Koncsag Anna-Mária és József portréja 
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A festőművész és a szomszéd gyerekek A címzett: „Ancika” 

 

 

 

 
 

Nagy Imre levele Koncsag Anna-Máriához 

 

 Megjegyzés: A fenti rajz, fotó és levél első közlés. 
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Tankó Zsolt, X. o. 

Szénégetés a Gyimesekben 

 
A gyimesi kovácsműhelyekben a vas melegítésére használják a szenet, amelyet bükkfából vagy 

fenyőfacsapból égetnek. Ehhez nagyon sok bükkfa vagy fenyőfacsap szükséges. A bükkfaszén a legjobb, nagyon 

tartja a tüzet, és jól melegít. 

A munkafolyamat a következő módon történik: először beszerelik a rengeteg fát, majd összerakják azt „búgja” 

alakba. Beleütnek a földbe egy karót, és ettől négy irányba letesznek négy karót. A földbe vert karó köré száraz 

forgácsot raknak. A fát általában egyenletesen helyezik el, úgy hogy egyik oldalán se legyen több, mint a 

másikon, azért hogy jól kiégjen. 

A boksa égetéséhez olyan helyet választanak, ahol a 

közelben nincs épület, a vizet odavezetik. Gyimesben a 

boksát nagy patak mellett vagy a szántóföldön égetik, hogy 

ne gyúljon meg semmi. Összerakják a kiégetni való sok fát. 

Zöld ággal jól megrakják ennek tetejét és oldalait, majd  

leföldelése következik, amihez agyagos, iszapos, homokos 

"füvenyet", földet használnak. Ezt vízzel azelőtt egy-két 

napig öntözik, hogy jól ragadjon a zöld ágak felületére. Úgy 

kell megtapasztani, hogy ne kapjon levegőt. A földtől 10-20 

cm magasságban nem „ágaljuk le”, nem földeljük le, hogy 

kapjon levegőt a tűz a boksa „belében”. A fát nem szabad 

meredeken rakni, mert a rátapasztott föld lehull, nem lehet 

leföldelni. Ezt követi a begyújtás. A négy lefektetett karót 

óvatosan úgy húzzák ki, hogy a rárakott fa ne omoljon be. A vaskaróra rákötött rongyot „megbenzinezik”, és 

begyújtnak. A meggyújtott rongyot a száraz forgácsig dugják, és addig hagyják ott, amíg az tüzet fog, jól elkezd 

égni. Az összerakott boksát ha nem gyújtják be, akkor nagy nylont tesznek a tetejére, hogy az esőtől ne 

„vizüljön” meg a forgács. Általában délelőtt gyújtják be, hogy figyelni lehessen a tüzet. Többnyire két ember 

őrzi, mert ha kigyúl, porrá éghet az egész. 

A boksa nagyságától függ, hogy hány nap és hány éjszaka kell égjen. Ez idő alatt őrizni kell állandóan. A 

Gyimesekben rakott boksa égetéséhez három nap és három éjszaka szükséges. Éjjel-nappal őrizni kell, nem 

szabad magára hagyni. 

Miután kiég, megkezdődik a szétbontás, amely szintén délelőtt 

történik. Nagyon nehéz, mocskos munka. Legkevesebb öt-hat személy 

végzi. Szétbontás előtt kondérokba és más edényekbe vizet hordnak a 

boksa köré, mert nincs mindig teljesen kialudva, nagyobb tűz is lehet 

benne. Kibontáskor nagyon figyelmesek kell legyenek az emberek, 

mert levegőt kapva könnyen kigyúlhat. Hogyha jól ki van égve, akkor 

nincs tűz a belében, de ha nincs, akkor sok a tűz benne. Ha égő szenet 

látunk, akkor rögtön vízzel eloltjuk. Jó nagy helyre elterítjük, 

lehetőleg minél vékonyabbra. Kiszedés után 3-4 órát kihűlni hagyjuk. 

Onnan lehet észrevenni, ha tűz van benne, akkor kék füsttel füstöl, és 

később lángba is borul. A kibontáshoz gereblyét, lapátot és villát 

használunk. A kiégett szén elhordása kasokkal és nagyobb kondérokkal történik. A kisebb darabokat 

összegyűjtve, a földtől kirostálva,behordjuk a többihez. 

A raktározásnál nagyon kell vigyázni arra, hogy ne kerüljön égő szén az épületbe. Még éjszaka is többször 

meg kell nézni a berakott szénmennyiséget, mert lehet közte rejtetten parázsló szén, amit el kell oltani. 

Kisebb mennyiségű fa égetésénél nem hordják haza azt, hanem egy völgyben összerakják, és az erdőtől távol, 

de a vízhez közel égetik ki. A kiégett szenet szekérrel hazaszállítják. A mi családunk otthon szokott nagyon-nagy 

boksát rakni és égetni, ez pedig nagyon veszélyes. 

Az égő boksa füstjének fojtó szaga van, „nagyon erőst csípi a szemet”. Amikor ég a boksa, olyan erős a füst 

szaga, hogy az egész faluban érezni lehet. 

*** 

A mi boksánkat Bükkhavas-patakán (Gyimesközéplok, Hargita megye) együtt rakjuk édesapámmal, Tankó 

János 55 éves kovácsmesterrel. 
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 Incze Lóránt, X. o. 

A csíkmenasági római katolikus műemléktemplom 

 

Csíkmenaság (Hargita megye) a Csíki-havasok egyik hosszan 

nyúló völgyében helyezkedik el, Csíkszeredától keleti irányban. 

Az erdő borította hegyek között elterülő falu neve az 1567-es 

adóösszeírásban jelenik meg, ekkor még 67 kapuval, mint a Csíki-

medence legnagyobb faluja. 

Temploma azonban sokkal korábbi. Széles várfallal van 

övezve, sok szempontból felhívta a művészettörténészek figyelmét 

magára. 

 

A gótikus templom a XV. század második felében épült, az 1450-es évek 

körül. Szentélyének hálóboltozatáról Entz Géza művészettörténész így ír: „A 

műszaki és esztétikai feladatot rendkívül változatosan és ötletesen oldja meg.” 

Jellegzetessége a sűrű és rövid boltszakaszok, kehely idomú gyámkövek 

sokféle díszítéssel. Az egyiken korai reneszánsz típusú pajzs található, rajta 

ismeretlen címerrel. Minden egyes borda kereszteződésénél kis hársfapajzsokat 

erősítettek fel, némelyiket címképpel ellátva. A bordák záróköveit 

hársfakorongok helyettesítik, színes kazettákkal. A templomot a szentély 

nyugati oldalán található dátum szerint AE.H.ANO (1)655-ben restaurálták, 

amely után a kis hársfapajzsok elveszítették jellegüket. A szentély keleti 

oldalán két csúcsíves ablak található, ezek késő gótikus stílusúak. A boltozatra festett freskókat, a templom egyik 

legértékesebb kincseit, igencsak megviselte az elmúlt pár száz év. Ehhez hasonló freskók Hargita megyében csak 

a székelydájai műemléktemplomban találhatóak. Orbán Balázs elismeréssel 

adózik azoknak, akik vigyázták, óvták e kincseket: „Székelyföldön oly’ kevés 

számban fönnmaradt freskók egyik legkiválóbb példányát kellőleg becsülnünk 

és méltányolnunk kell, egyszersmind elismeréssel kell lennünk azon 

kegyelettel szemben, amely azt valamely barbár újítás általi megsemmisüléstől 

megvédte”6. A kis sekrestye is ugyanazon évben született, mint a templom. Az 

oltár jobb oldalán szentségfülke van beépítve a falba, kerete gótikus díszítésű 

(teteje letörött). 

A templom másik fölbecsülhetetlen kincse a szárnyas oltár, amely 1543-

ban készült, de a XIX. század közepe táján „megfosztják Isten szolgálatától”, 

helyére a mait állították. Rendkívüli értékével tisztában léve, az oltár, mint 

                                                 
6
 Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. 5. füzet. Európai Idő Kiadó. Sepsiszentgyörgy, 1991. 38-39. o. 
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„Menaság büszkesége” Budapestre került, a Magyar Nemzeti Galériába. 

A templom többi részében leginkább a barokk stílus dominál, mennyezete lapos, két oldalán kórussal van 

ellátva. 

A torony magas - négyszögletű falak alkotják, négy szintre van fölosztva. A legfelsőt négy óriási harangablak 

világítja meg. A toronyban található harangok nemcsak a szertartások időrendjét közlik, hanem ősidők óta a falu 

népét e harangok szava figyelmezteti a veszélyre. A legidősebbiken e felirat tanúskodik a hosszú szolgálatról: O 

REX GLORIAE VENI IN PACE 1542. A kisebbiken 1604-es dátum volt eredetileg, ezt Nieder Pál 1835-ben 

újraöntette. 

A templomot körülvevő erős falgyűrű a XV-XVIII. században védelmi szerepet töltött be. Ide menekült a falu 

népe a gyakori török-tatár betörések elől. Az 1694-es utolsó csíki tatárbetöréskor e falak által védett templomból 

indultak apáink a még föl nem égetett falvak megvédésére, Xantus Keresztes királybíró vezetésével, aki mint 

násznagy vett részt ifj. Tompos István és Adorján Erzsébet mennyegzőjén. E templom csendjét törte meg a 

rettenetes hír: „Itt a tatár! , Itt a tatár!” Erről a történetről ír Nagy Borbála, Xantus-völgyi ütközet című történelmi 

regényében.  

A templom kerítésében található a Szervátiusz Jenő készítette szobor, 1939-ből. A világháborús halottak 

emlékére állíttatták a falubeliek, rajta ezzel a felirattal: 

 

 

 

 

 

 

 

MEGHALTAM HAZÁMÉRT 

LELKEK GYÖTÖRTEK 

NEM VOLT NYUGOVA 

1914-1918 

1940 

 

A templom mai állapota kielégítő. Vigyáznak rá, gondozzák, takarítják, díszítik – ez megnyugtató. Vigyáznak 

rá, mert tudják, ami létezik, az egyszer elpusztulhat, és ami elpusztult, az többé vissza nem hozható. 

Bízom abban, hogy a menaságiak soha nem fogják cserbenhagyni templomukat, hogy annak örökmécsese 

mindig megvilágíthassa az odalátogatók szívét. 

 

  Fotók: Székely Csaba (2003 nyara) 
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Csiszer Zoltán, IX. o. 

Csíkszentkirály bel- és külterülete 
 

Az Olt folyó Csíkszentkirályt (Hargita megye) két részre osztja, de a falu három nagyobb egységből áll. 

 Az Olt bal partján fekszik: Poklondfalva és Kincseszeg. 

 Poklondfalva a legrégibb falurész, az 1567-es regestrumban külön faluként szerepel 11 kapuval. 

Utcái a következők: Olt utca, Felszeg utca, Domb utca. Ezek végén van egy-egy keresztfa. A legrégebbi 

keresztfa a Domb utca mellett van. A következő felirat olvasható rajta: 

 “Anno 1719-ben Midőn 

az Úristen Erdély Országát 

Kivált Csík s Háromszéket 

hadakkal ostromozza. 

Sok hálával emel és csinálja 

örök emlékezetre 

S. György, Balás István 

Javítatott 1898”      

 Vámszer Géza: Életforma és anyagi műveltség7. című könyvében említi, hogy a Domb tízesben volt az 

Andrássy grófok ősi kúriája. Orbán Balázs, A székelyföld leírása című művében  említi az Andrássyak eredetéről 

szóló mondát. István király koronázásakor nagy lovagi tornát rendezett, amelyre idegen német és bolgár vitézeket 

is meghívott. Az egyik bolgár vitéz sorra legyőzte a legjobb magyar vitézeket és gúnyolódott velük. Ekkor előállt 

egy Szkítiából kijött vezér unokája Andorás, paripájával oda vágtatott a bolgár vitézhez és egy csapással leszelte 

annak sisakos fejét. Ekkor a király magához hivatta, vitézei közé emelte és címert adományozott neki, valamint 

az erdélyi Gyula elűzése után Erdély helytartójává tette. Azt mondják ez az Andorás volt az Andrássyak őse. 

 Az Olt bal partján kelet felé haladva a következő falurész Kincseszeg. 

Vámszer Géza azt is megjegyzi, hogy a Kincseszeg elnevezés a Kencse családnévből ered. Egyetlen utcája: az 

Állomás utca. E falurészben kőkereszt van, melynek felirata a következő: 

 

                                                 
7
 Vámszer Géza: Életforma és anyagi műveltség. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest. 1977. 267-268. o. 

 

“ ÉRTÜNK FÖLDRE SZÁLLOTT ISTEN  

LEBORULVA KÉRÜNK ITTEN, 

 

HÁZAINKRA, MEZEINKRE 

BŐV KEGYELMID ÁRJÁT HINTSD LE 

1880 Javítatott 1966-ban”  
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Az Olt jobb partján “összetett” falurész van, melynek utcái a következők: Templomalja, Balássok útja, 

Duna, Köves utca, Gálok utcája, Páncélok utcája, Tiva, Új utca, Kutyapiac, Ravaszok utcája és Bakóalja. 

 Orbán Balázs az Elvei falurészt is említi, de ez a mai Templomaljának felelhet meg. 

Templomalja a templom körüli házakból áll, innen ered a neve. A Balássok utcája a Balás, a Gálok utcája a Gál, a 

Páncélok utcája a Pánczél, míg a Ravaszok utcája a Ravasz családnévből kapta nevét.  

Az Olt jobb partján fekszik a falu legnagyobb utcája, a Tiva utca, melynek neve a latin tiva szóból ered. 

Magyar jelentése: patak, ér, erecske. A Tiva utcában két keresztfa van. A legrégebbit 1826-ban állították:  

 

„ASZ OLVASÓNAK 

NAPONKÉNTI ÁJTATOS 

ELMONDÁSÁVAL A BOLDOGSÁGOS 

SZŰZ MÁRIA KÜLÖNÖS TISZTELETÉRE. 

………………………………………………. 

CSINÁLTATOTT 1826-BAN 

JAVITTATTA A TIVAI OLVASÓTÁRSULAT 

1934-BEN.” 

A hátoldalán ez a felirat áll: 

„CSISZER DÉNES CSINÁLTA.”  

 

(dédnagyapám volt – Cs. Z.) 
 

 

A Tiva utcának saját búcsúja van, melyet, az Úrnapját követő legelső vasárnap tartanak. 

A falut elhagyva ÉNy irányban érkezünk Bakóaljához, mely gyimesi csángók szétszórt házaiból áll. 

Összesen hat telek, ebből ötben laknak. Ez a falurész kb. 100-120 éve keletkezett, villany és vízhálózata nincs. 

Az 1900-as évek közepén az itt élő családok gyerekeinek külön iskola működött. Elnevezését a házak fölött 

magasodó Bakó-hegyről kapta. 

Határrészek 

Az Olt jobb partján, Zsögödfürdőtől délre van Vérkápolna mezeje. A hagyomány szerint 1694-ben, az 

utolsó tatárbetöréskor, a Csíksomlyónál megszalasztott ellenséget a szentkirályiak itt győzték le. Fogságba 

ejtették vezérüket, a kegyetlen Mirza kánt és fiát. Kiszabadítottak 8000 foglyot a rabságból. Ezen ütközet 

emlékére a helybeliek kápolnát építettek, de ez az idők során teljesen megsemmisült. Nemrég állított kereszt jelzi 

a történelmi helyet. 

 Vérkápolnától nyugat fele haladva következik Csihányos. Nevét az itt termő rengeteg csihányról kapta. 

Tovább haladva következik Mihály Istvánné-teteje. Ez a terület a Mihály család birtokában volt, innen az 

elnevezése. Ezt követi Fenyés, majd Faragó, Faragó-oldala. Faragó nevét onnan kapta, hogy a szentkirályiak a 

XIX. századig főként kőfaragással foglalkoztak. 
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Orbán Balázs ezt írja: „Szentkirály lakói nagy kereskedést űznek a malomkövekkel, melyeket a Faragó 

apró szemcsés trachyt szikláiból faragnak; kőfaragó itt mindenki, még az asszonyok és gyermekek is vésőt 

forgatnak…” 

 Faragótól délre van Bakó-teteje, Bakó-oldala, mely nevét talán a hajdanában Szentkirályon élő Bakó családról 

kapta. A legenda szerint a Harom-hegy tetején lévő kastélyban élt egy óriáscsalád. Történt egyszer, hogy az öreg 

óriás ült Bakó-tetején és mosta lábát az Oltban, a Kétszálpalló nevű helynél. A lánya sétált a mezőn, ahol 

szántogató emberekre talált. Összeszedte őket, hogy megmutassa apjának. 

  Édesapám, nézze meg milyen bogarakat találtam. Túrták a földet. 

  Engedd el őket lányom, mert ha mi kihalunk, ők fogják megmunkálni ezt a földet – felelt az apa. 

 A Faragó és Bakó közötti völgyet Vágásnak nevezik. Bakótól keletre van Ravaszküpü, mely a Ravasz család 

tulajdonában volt, majd ettől keletre pedig Omlás, Omlás-teteje. 1932-től Omlásnál kőbánya nyílt kockakövek 

kitermelésére. 1953-ban, robbantás következtében egy vadrózsabokor tövében alatt 15 ezüstkupát, 2 karperecet, 2 

pénzérmét, valamint 1 fibulát találtak. Az ezüstkincsek korát a Krisztus előtti I. századra teszik. Bukarestben, a 

Nemzeti Múzeumban őrzik, mint szentkirályi dák leletet. Másolata a Mikó-várban, a Csíki Székely Múzeumban 

látható. 

Omlástól észak keletre van Papírosmalom. Nevét a XIX. sz.-ban működő malomról kapta. Papír 

gyártásához őröltek alapanyagot, de csak csomagoló és itatóspapír készült itt. A malom a XX. sz. elejéig 

működött, akkor leégett. 

Omlástól délnyugatra van Veresvizes, Borpatak és Hidegpatak. Hidegpataktól délre van Mogyorós-teteje, 

Tankó-gödre és a Szarkakő. Borpatak és Omlás között található Szusztora. Innen ösvény vezet be az Oltig, ahol 

ezelőtt két szál faragott fából palló állt. Ezt a helyet még ma is Kétszálpallónak nevezik. Mellette található 

Fingosküpü. Nevét az itt feltörő kénes forrásról kapta. Kétszálpallótól keletre az Olt mentén terül el a Borsáros 

forrásláp - botanikai rezervátum. A láp területén több mint 100 borvízforrás tör a felszínre. Innen ”szállítják” 

csövön a vonatállomásig a „borvizet”, a Hargita Gyöngye palackozóüzemhez. 

Védett, jégkorszaki növényei: a szibériai hamuvirág, hosszúlevelű harmatfű, mocsári kőtörőfű és a 

törpenyír. A Borsárost 1963-ban védett területté nyilvánították. A helyi önkormányzat (2003-ban) tájékoztató 

táblát helyezett el a közkedvelt András Pista elnevezésű forráshoz (hajdani tulajdonosáról kapta nevét). 

Ugyancsak 2003-ban a Tiva Egyesület lugast emelt a forrás fölé. A Borsárosban, a faluban lévő források főleg 

szénsavat, vasat, nátriumot, kálciumot magnéziumot tartalmaznak. A Borsároshoz hasonló forrásláp Közép- és 

Kelet Európában nem található. 

 A Borsárostól keletre van Ecken, Ecken-mezeje. Az Ecken elnevezés ősrégi székely eredetű. Közvetlenül 

Ecken mellet van Kétoltköze, amelyet Kis rétnek is neveznek. A Kétoltköze elnevezés onnan ered, hogy a 

kollektivizálás előtt az Olt folyó itt elágazott, és a mezőrészt két oldalról vette körül. A „mezőgazdaság 

szocialista átalakítása” után az egyik ágat lecsapolták.  

 Eckentől délnyugatra van Gál-mezeje. Ez a mezőrész választja el Csíkszentkirályt Csíkszentimrétől. 

Gálmezejétől nyugat fele haladva a következő dűlőnevek vannak: Vargyas, Diák-dombja, Dancsida, Berek, 

Szeredahelykert, Kerekföld, Kövesdomb, Pityókáskert, Tiva-pataka, Tiva-dombja, Előhágó. 
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Egyes feltételezések szerint a Szeredahelykert elnevezés onnan ered, hogy a régi székely nyelvben a 

„szereda” vásárt jelentett, tehát a Szeredahelykert: ‘vásárhely-kert’. A Tiva-dombja, Tiva-pataka elnevezés onnan 

is eredhet, hogy a mai Tiva falurész valamikor ezen a dombon volt, de ezt nem támasztja alá semmilyen 

bizonyíték. 

Az Olt bal partján Poklondfalva nyugati részén van Lókert, Bakakert, Budaszeg és Nagykert. 

Poklondfalvától keletre, a Felszeg-pataka mentén van Farkas-kútja, mely egyik tápláló forrása a kis pataknak. A 

Farkas-kútja elnevezés onnan ered, hogy a terület a Farkas család tulajdonát képezte. Ettől északra van Bojzás, 

majd Paphalála. Elnevezésének eredetére két feltevés is utal. Az egyik szerint: tatárjáráskor itt öltek meg a 

tatárok egy papot. A másik feltevés: 1697-ben Mikes Kelemen főkirálybíró ezen a helyen lefejeztette a 

háromszéki esperest. 

Paphalálától északra Nyergelő következik.Határos Csíkszentlélek faluval. 

Bojzás és Farkas-kútja között az út elágazik Völgy felé. Ennél az útelágazásnál van Káposztáskert. 

Bojzástól nyugatra, a mező kellős közepén van egy öreg, félig korhadt, de még mindig termő nagy vadkörtefa áll. 

Ezt a helyet Körtefának nevezik. Ettől északra van Fökös. 

 Poklondfalvától keletre valamint Kincseszegtől észak fele magas domb húzódik egészen Csíkszentgyörgyig. 

Ezen a dombon lévő határrésznevek a következők: Ebhát, Ballóköve, Keresztfa, Harisad, Kurta, Patakelő, 

Kishegy, Közepláb, Hosszúláb valamint Csonkod-árka. 

A Keresztfa nevű mezőrészen, mint neve is mutatja, hajdan kereszt állott. Erről szól az alábbi történet. Élt 

egyszer két testvér, a földjük egymás mellett volt. A kisebbik testvér elment a háborúba, és megkérte bátyját, 

hogy amíg visszatér használja a földet, ne maradjon parlagon. Évek múltával, amikor a kisebbik fiú éppen jött 

haza a fogságból meglátta a bátyját a mezőn. Odament hozzá, kérte vissza a részét. Az idősebbik testvér azt 

felelte, hogy eddig ő használta, öccsének nem kellett. Tehát nem adja vissza. Erre a kisebbik fiú fogott egy fejszét 

és megölte bátyját. Ezért állott itt kereszt. Az egyik helyi lakos, Bartis Géza (1998-ban) ezen a helyen állíttatott 

keresztet. Felirata a következő: 

 

„URUNK ÁLLD MEG HATÁRUNKAT 

…………………………………………. 

EMBER MEG KELL HALNOD AZ BIZONYOS  

LÉGY SZEGÉNY VAGY VAGYONOS  

BOLDOG KI ISTENT FÉLI 

AZ MENNYNEK ORSZÁGÁT ELÉRI.” 

 

Közeplábtól délre van Kútoldal, Nagyrét és Telek. Kincseszeg 

végében van a Henter-kert. A csíkszentimrei Henter-bárók tulajdonában 

volt. 
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Erdőrésznevek 

 Faragó-hegytől kiindulva nyugat fele a legelső erdőrész Faragó-háta, Piricske, majd ezt követi Fallós és 

Harom, Harom-árka, Jajgató, Ferenc Jánosé.  

Haromtól északra Várhegy található. Orbán Balázs megemlíti, hogy Harom és Várhegy-tetején hajdan egy-

egy terjedelmes vár állott8.. Haromtól nyugatra van Kispatak, Nagyos, Kárhágó, Nagyos-pataka, Kárász-feje, 

Aszalvány, Szarka-kútja, Nagykőbükke, Vendelné-kútja, Édesvízfeje, Kicsiromlás majd Nagyromlás. 

Aszalványtól délre van a Lucs tőzegláp, melyet a helybeliek Lucsmejékinek neveznek. A Lucs havasi 

tőzegláp, elnevezése a süppedős, vizenyős talajra utal. A lápban főleg erdeifenyő található, a szélein nagy 

mennyiségben terem az áfonya, a közepére tőzegmoha és lápos növényzet jellemző, de megtalálható rajta a „pici 

nyír” is. A lápban lévő tőzeg vastagágát 5 és fél méterre becsülik, kiterjedése kb. 120 hektár. Akkora víztömeget 

tartalmaz, hogy két patak: Nagyos-pataka és Kormos-pataka is táplálkozik vízéből. 

 A Lucstól délre van Korpás, Komlós, Sósvölgy, Somlyó-kútja, Dránica-csapás, Háromsár árka, Fenyőszeg, 

Vitos Antalé, Holt-árok, Likas-csutak, Veresbánya, Tángyéros, Gesztena-pusztája, Sövény, Tetőfenyő, Szemeskő 

és Szemeskő-sziklája. Szemeskőtől délre van Büdösfürdő és a Büdös-hegy. Büdösfürdő Hargita megye egyik 

legismertebb üdülőtelepe. A fürdő keletkezéséről szóló legenda az idős pásztor és fia életét eleveníti fel. Ez a 

pásztor ismerte fel legelsőnek az itt feltörő kénes gáz jótékony hatását reumás fájdalmaira, és ezen a helyen halt 

meg.  

Büdösfürdőtől keletre van Egresmocsár, ettől északra Előhágó, Taligahagyó, Szilos, Zavaró és Kormos 

*** 

Adatközlők: id. Csiszer Imre, 95 éves, özv. Czirják Gáborné 87 éves , Csiszer Mihály 61 éves 

csíkszentkirályi lakosok. 

           

 Omlás nevű kőbánya. 1953. augusztus 10-én  

15 ezüstkupát, 2 karperecet,  2 pénzérmét, 1 fibulát találtak                 Ivókupák a csíkszentkirályi kincsleletből 

 

                                                 
8
 Orbán Balázs: A székelyföld leírása. Második kötet. Pest. 1869. 35-37. o. 
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Ravasz Ákos, X. o. 
 

A csíkszentkirályi római katolikus temető 

 
Csíkszentkirályon (Hargita megye) két temető található: az új temető, amely a falu déli kijáratánál 

fekszik, és a régi, amely a templomtól északra található. 

 

 Az új temető 

A falu déli kijáratánál fekszik, a Csíkszentimre felé vezető út mentén. A temető közepén áll a kápolna, 

amelyet Úrkápolna néven ismernek, mivel az Oltáriszentség tiszteletére szentelték. A kápolnának búcsúja is van, 

amelyet Úrnapját követő vasárnap tartanak, amikor a körmenet a plébániatemplomtól a kápolnáig halad. 

Építési idejére pontos adat található: a kápolna kő ajtókeretébe vésett dátum jelzi: 1528. Maga a kő 

ajtókeret gótikus jellege is erre a korra utal. 

 A XVIII. században romlásnak indult kápolnát Bors 

Barnabás építteti újra 1822-ben, majd 1866-ban Bors 

István javíttatja. Elég magas kőfal veszi körül, 

amelynek udvarába a Bors család temetkezik. Ezen a 

címen a család gondoskodott a kápolna fenntartásáról. 

 A temetőt kőkerítés öleli, amelyet a II. világháború 

után építettek közmunkával. Díszes kapuját Kristó 

Bálint és Balogh Gyula építette. A déli részén kripta 

található, amelybe a Nagy család temetkezik. 

 

 A régi temető 

A plébániatemplom kőkerítésén kívül, az északi oldalon a régi temető sírhantjai és néhány kőkereszt jelzi, 

hogy oda is temetkeztek valamikor. Mikor létesítették, mikor temetkeztek utoljára ebbe a temetőbe? - pontosan 

nem lehet tudni. Az egyik kőkereszten az 1848-as dátum található, amely egyben a legrégebbi is. Talán ezekben 

az években már létrehozták az új temetőt és a régire már 

nem volt szükség. 

Érdekes, hogy az új temetővel ellentétben itt koporsó 

alakú sírfedők is találhatók. 

Az Egyház tulajdonában álló felhagyott temetőből 

kiszakítottak egy kisebb területet, ahol felépítették 1988-ban 

az új iskolát. A munkálatok során több koporsótöredék és 

csont került elő. A falunapok keretében a temető elhanyagolt 

sírköveit kiemelték és megtisztították. 
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Néhány sírfelirat a régi temetőből: 

 

„NÉZZÉTEK MEG VÁNDOROK, 

KRISTÓ IMRÉN MIT LÁTTOK 

TI IS ÉPPEN ÍGY JÁRTOK 

MIKOR AZT SE TUDJÁTOK!” 

 

„VÁNDOR KI NÉSZ E KŐRE 

GONDOLJ ÉLTED VÉGÉRE 

JAKAB ANTAL VOLT NEVEM 

S NÉZD CSAK MARADT EMLÉKEM 

ÉLT 62 ÉVET + MEGHALT 1865. 06. 28” 

 

“EZ ÁRNYÉK VILÁGBÓL 

ÁMBÁR KI KELL MENNEM 

ÉS A SÍR GYOMRÁBAN 

FÖLD PORÁVÁ LENNEM.  

A FÖLTÁMADÁSKOR 

VISSZATÉR MAJD LELKEM 

JÖJJ EL JÉZUS KRISZTUS 

FOGADJ EL OTT ENGEM.”9 

 

“VITOS GYÖRGYNEK HÍV NEJE 

VAN E SÍRBA TEMETVE.............. 

NYUGODJÉK BÉKESSÉGBEN!” 

 

“E SÍRKŐ FEDEZI KRISTÓ JÁNOS ÉS 

NEJE LÁSZLÓ ANNA PORAIT. 

AZ URBAN NYUGUGYÉK MEG. 

HALT 1854 ÉV DECEMBER 24” 

Megjegyzés: 
A vallási néprajz témakört felölelő dolgozatok irányítója: Burus János és Tankó István tanár. 

A rovatokban közölteket Burus János, körvezetőtanár irányította. 

                                                 
9
 Néhai Búzás Mihály csíkszentkirályi főesperes sírfelirata 
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M É L T A T Á S O K  
 

   Tojásfestő kaláka és húsvéti képeslapok
10

 

 

 A csíkszeredai Székely Károly Szakközépiskola múzeumtermében tegnap tojásfestő kalákára ültek össze a 

meghívott gyimesi asszonyok és a diákok. 

 Burus János tanár meghívására eljött a kápolnapataki Antal Kolumbán Matild lányával, Gabriellával, valamint 

Tankó Lívia, Erdély Éva és Suciu Mária, akik a tojásírás titkait mutatták meg a népviseletbe öltözött diákoknak.  

 Az ugrapataki születésű, ma Csíkszentkirályon élő Fodor Katalin néni a húsvéttal kapcsolatos szokásokról 

mesélt. 

 A tojásírók Fikó Irénke XI. D osztályos és Miklós Katalin X. B osztályos diákok rajzolt mintáiból meríthettek 

ötletet. 

 Az iskolában 2001 óta írják, gyűjtik a szép húsvéti tojásokat, ebből rendeztek kiállítást a kis múzeumban: 350 

írott tojás és a régi képeslapokból összeállított tárlat tette még hangulatosabbá a kalákát. A kiállított képek 

igyekeztek ráterelni a résztvevők figyelmét a húsvét vallásos tartalmára. 

 

Takács Éva (a szerző újságíró) 

 

   Több száz képeslap és írott tojás
11

 
 

 (Csíkszereda).  Több mint ötszáz képeslap és háromszázötven tojás gyűjteményes kiállításának megnyitójára 

került sor a vakáció előtti napokban, a csíkszeredai Székely Károly Szakközépiskola bentlakásában. A 2000. 

október 23.-án megnyitott kiállító teremben több tárlat is helyet kapott már, az állandó, népi eszközöket bemutató 

kiállítás mellett. 

 Burus János tanár diákjai nem csak alkalmanként, hanem rendszeresen gyűjtenek, tanulnak, és létrehozták a 

Nagybükki Néprajzi Társaságot Az iskola mintegy ötven diákja a választható tantárgy keretében - immár öt éve - 

helytörténetet, népismeretet és néprajzot tanul.  

 A diákok húsvét előtt egy hónappal már hozzáláttak az anyagösszegyűjtésnek, így a képeslapok színes, 

korfüggő világába kap betekintést a látogató a kiállításon.  

 Az egyszerű, az ünnep felemelő hangulatát ábrázoló vallásos lapok mellett megtalálható a „nyuszis" 

képeslapok sok-sok változata, és a festett, díszített tojásokat ábrázolók sokasága. Igaz, ez utóbbiakat nem csak a 

képeslapokon csodálhatjuk, hiszen a kiállításon háromszázötven írott tojás is látható, amelyek az elmúlt négy év 

húsvétja során kaptak színes külsőt. 

 A kiállítás megnyitóján a diákok maguk is készíthettek írott tojást, tanulhatták ennek készítési módját a 

meghívott gyimesi csángó asszonyoktól. 

 Ez a húsvéti tárlat nem az egyedüli kezdeményezése a Nagybükki Néprajzi Társaságnak. 

Burus Jánostól megtudtuk, elsőként Erdélyben, diákok számára KÚTFŐ névvel saját kiadvány megjelentetésére 

is készülnek. A Kis magyar néprajz diákoknak alcímet viselő, negyvennyolc oldalas kiadványt első 

alkalommal májusban szeretnék megjelentetni (a kiemelések tőlem – B.J.). 

 A Székely Károly Alapítvány és a Nagybükki Néprajzi Társaság által megjelentett lap első számában a vezető 

anyagok a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódnak, azonban a kiadványnak nyolc tematikus része lesz, amelyek a 

hiedelmeket, népszokásokat, ünnepköröket mutatnák be. Ugyanakkor minden számban szakember dolgozatát is 

közölni szeretnék. 

 Az első szám székelyföldi anyagokat tartalmaz, de szeretnék, ha a lapban más vidéknek, néprajzi tájegységek 

hagyományai, szokásai, hiedelemvilága is bemutatásra kerülne.  

 A második lapszám a téli ünnepkörhöz kapcsolódik majd és a karácsonyhoz, újévhez és a farsanghoz kötődő 

szokásokat mutatja be.  

 

Daczó Dénes (a szerző újságíró) 
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 Hargita Népe. XVI. évfolyam, 77. (3968.) szám. 2004. ápr. 2. 1. o. 
11

 Romániai Magyar Szó. 4801. szám. 2004. április 9. 8. o. 
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ETNO – ÖKO 

„IGYEKEZZ MEGISMERNI és ISMERTETNI ...” 
V. Tudományos ülésszak   (2004. április 27.) 
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Tojásfestő kaláka és húsvéti képeslapok 
2004. április 1. 
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