


Akármilyen elgondolásból vizsgáljuk az ismét idő
szerűvé vált témát, végül is arra a következtetésre 
jutunk: rendkívül sokrétű és koronként, valamint vidé
kenként változó szerepe volt az erdőnek népünk tör
téneiében. Idézhetjük ennek igazolására Kacsó 
Sándori, aki önéletrajzi írásában kijelenti: ,.A l'ő aratás 
azonban a fa volt", vagy Gazda Józset kovásznál adat
közlőjének véleményét: „az erdő arany volt, mc az 
erdőt nem kellett kapálni, a jég nem verte el". (így 
tudom, így mondom 1980 .269.) Helytállóak voltak c 
megállapítások a bennünket érdeklő vidéken éppen 
úgy, mint a két Oláhfalu 1804. július 28-i, a főkormány
székhez küldött jelentésének erdei állapotáról szók) 
sorai: „az egész országbeli lakosok között ha valakinek, 
valójában nekünk legszükségesebb az erdő, akinek 
csupán csak Iából van minden élő okunk". (Magyar 
Erdészeti Oklevéltár II. 858.) 

Hogy honnan adódik a Kárpátok ívének délkeleti 
szöglete belső oldalán levő területnek - Dr.Tulogdy 
János 1929-ben így határozta meg a Székelyföldet — 
erdészeti szempontból is az a változatos arculata, 
amely már eleve meghatározta végkövetkeztetésün
ket? Elsősorban sajátos domborzati arculatától, nö
vényzetének (erdőségeinek) különbözőségétől. 
egykori íeltártsagának és felvevő piacának eltét őségé
től, és nem utolsó sorban a korszakunkén! és terüle
tenként eltérő módon kialakult faiparától. Az ember -
erdő kapcsolatra ugyanis az erdősültségen kívül meg 
fokmérő lehet pl. a faiparban dolgozók aránya az össz
lakossághoz képest is. Ez az arányszám százalékban 
kifejezve az 1930-as népszámlálás szerint a kutatott 
területen a következő volt: Csík megye 4.6%. Mart» 
megye 2,9%, Háromszék megye 4.9% és Udvarhely 
megye 1,2%. (Udvarhely megyében a faipart főfoglal
kozásként űzők aránya korábban is alacsony volt: 
1890-ben 0,30-0,40% -ot lett ki, míg 1910-hen 0 .W , -ot.) 

Élelmezés, rejtekhely háború idején, lüz.eiő- és 
építőanyag! Nehéz eldönteni a fontossági sorrendet, 
vagyis azt. hogy mi adta végülis az erdő legnagyobb 
értékét, határozta meg szerepét. VVcrbóc/i István 
1514-ben kiadott Hármaskönyvének flripartiiurná-
nak) becslési tarifája szerint ugyanis legnagyobb éneke 
a makkos erdőnek volt. hiszen a makkoltatás a megél
hetés fő forrását jelentette, (Abban a korszakban a 
makktennő tölgyes és bükkös is jóval több volt és a 
kukorica még hiányzott. Lemhényt Pál 1980-ban kö
zölt írásában az alábbi egykori bükkösökre utaló erdő
neveket említette,hol a jelen pillanat ban hírmondónak 
sem találni bükköt: Magasbükk, Várbükk, Csobot-
bükk, Morébükk, Csíkibükk, I'onkbükk, Két bükk, 
Kisbükk, Bükkfő stb. Hasonlóképpen a makkoltatás 
egykori jelenségét igazolják pl. az Erdélyi törvény haló

len ugyan «íz onnan kívüi levő erdők beiu líciumából 
(javaiból jótéteményeiből) foveáltak (fenntartották) 
magokat galagonyával; mindezen szigorú médiumok
ból (eszközökből) is kifogyván, az utak is elrekedven 
Oláhlalu felé is, az mogyoró rügyre fordulni kéíclenít-
tetett szegénységünk és azt őrli s eszi; (...)" (255). (Az 
olvasói, ki járatlan egykori okleveleinkben, bizonyára 
meglepi ez a kevert nyelv-amivel sokszor napjainkban 
is találkozunk. Akkor is, r.iost is, elsősorban a szellemi 
renyheség és a „műveltség" fitogtatása .-.egíiette elter
jedését, és nem a megfelelő magyar szó hiánya, hiszen 
ahogy Apáczai Csere János 1653-ban, a Magyar 
Encyclopaediajában mindenre talált jó magyar kifeje
zési, ők is -a vegyes nyelv egykori művelői - hozzájut
hatlak volna, ha nagyon akarják.) 

Gondoljunk továbbá a vadászat nyújtotta élelme
zési lehetőségekre, hiszen vadbőség mellett ugyanak
kora területen, lényegesen több erdő mellett, a 
mostani lakosságnak csak a töredéke elt. Az erdei 
kgcltek •> pedig az állattal tas u. ntos iamasza volt. (Há
romszék megyében sokáig az erdő és a legelő elkülö
nítése nem is történt meg. Ezzel magyarázható, hogy 
1884-ben 422 068 katasztrális hold erdő mellett itt 
csak 22 936 k.h. legelő szerepelt.) 

Orbán Balázs halhatatlan műve IV. kötetében 
szereplő havadi „tatár pincék" (erdei menhelyek) is 
ulalnak az. erdőnek a háborúk idején betöltött szeie-
peie. I Je hivatkozhatunk Tamási Áron sza\aira is: ,.A 
lakosság erdőkre futott s egy kicsi békességért imád
kozott" (Hazai Tükör, 1955.13.) Bujdosásra kény
szerülve, 1711-ben az erdőben „tekeregtek" a 
Moldovába menekült kurucok is, ahogy erről A Csík-
szenikirályi Sándor-család levéltára I.k.kiacKanyában 
olvashatunk (207). 

Mi minden volt a székelység életében még az erdő 
-akkor is, ha a nép csak ujxnzben kifejezhető juttatá
sait tekintette értéknek! Volt tartalékfőht letelepedé
sétől kezdve (melyősíoglalásvolt igen sokáig, melyhez 
hozzá lehetett „nyúlni", mert egy 1569 és 1571 közön 
kibocsátott, keltezés nélküli oklevél szerint a szabadir-
tás meg volt engedve mind a szegénynek, mind a 
gazdagnak (Sz.O. 11.283). 

Volt az erdő utolsó kapocs és otthontartó erő, 
amire sajnos a rosszemlékű erdőarányosítás után so
kan azáltal, hog,' közbirtokossági tulajdonjogaikról 
könnyelműen megváltak, már nem tartottak igényt. 
Figyelmen kívül hagyták azt az igazságot, melyet Bar-
talis Ágost 1901-ben így fogalmazott meg: ..Mert az 
erdőlesi és legeltetési joga nincs, úgy a községben még 
nem él". | Endes Miklós: Csík-, Gyergyő-. Kászon-szé-
kek (Csík megye) földjének és népének története 
1918-ig. Bp.1938.] Ezek táborából kerültek ki aztán 

az erdő a székelység életében 
ságok jogszabályai e. gyűjteményben 
fellelhető Marosszék Constitutióinak 
(1610-1718) 18. szakasza is. 

Különleges élelmezési szerep várt az 
erdőkre szárazság, éhínség és pest is ide -
jén. Ezzel kapcsolatosan a Székely Okle
véltár VII. kötete 1717-1719 évekre 
vonatkozó adatokat közöl. Ekkor 
ugyanis Csíkban oly nagy volt az éhség. 
hogy a lakosság:.,(...) vagy más natura-
lejával eambtálván (természetbenivel 
keverve) gabonát vagy csercmakkot. azt 
sem találhatott különben, más ik iv-dm 

azok a jövő-menő. mozgékony terme
szem földieink, kikkel a párbeszéd is 
megeshetett: „- Édespám. kied hol szü
letett ?/ - Én fiam Brassóba./ - Hát édesa-
nyám?/ - Édesanyád Küsmödön 
született./ - Én is Küsmödön születtem?/ 
- Nem fiam. te Vásárhelyen.,' - Jaj] Iste
nem, hogy összetalálkozt unk mégis mind 
a hárman./ 'Régi és valódi Eöcsei-féle 
Székely Naptár. Î939.123.) 

Kádár Zsombor 
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ARANYOSSZEK BETELEPÍTÉSÉHEZ 
A Maros és Aranyos közötti terüle

ten, azon a földön, melyet 1289-ben IV. 
László király adományozott elődeiknek 
a „kezdi székelyeknek", egy 6—7 ezer 
lelket számláló magyarajkú nép él. Ez a 
nép nyelvében a középkor folyamán me
zőségi magyarrá lett, az utóbbi száz évben 
pedig székely eredettudata is elhalvá
nyult. Őseik, harci érdemeikért, a Szé-
kelykő keleti lábánál kapott gazdag 
földön / eredetileg a tordai királyi vár 
birtoka volt/1257 és 1270 között teleped
tek le. Ezt a területet nevezik 1876-ig, 
Torda vármegyébe való beolvasztásáig 
Aranyosszéknek. 

Az adománylevél, melyet 1291-es át
írásban ismerünk, a betelepülők eredeté
re vonatkozóan fontos megjegyzést 
tartalmaz: „Siculi nostra de Keezd super 
terra Aranas rezidentes." E kitétnek az 
értelmezéséhez egy kis történelmi kité
rőt kell tennünk. 

Régészeti leletek, okleveles és helyn-
évi adatok segítségével ma már bizo
nyítható, hogy a székelység zöme 
legalább a Xl.század eleje óta Erdélyben 
él, éspedig ennek a Nagyküküllőtől délre 
eső területein, az egykori Királyföldön, 
az ottani bolgár—szláv lakosság és ma
gyarság közé ékelődve. Az orbai, kezdi és 
sepsi székelyek csak a XIII. század első 
felében települnek át—valószínű királyi 

rendeletre—a mai Háromszék területé
re, miközben II.Endre 1224-ben a bete
lepülő szászoknak adományozza a 
kiürített vidéket. A Háromszék közigaz
gatási egységébe összefoglalt három 
„szék" —Sepsi / azaz Sebesi /, Kezdi és 
Orbai — nevükben az egykori telephely, 
a XIILszázad óta szászok lakta Szászse
bes / Sebes, Mühlbach /, Szászorbó / ,'Gír-
bova / és Szászkézd / Saschiz, Keisd / 
emlékét őrzi. Ugyancsak székely terület 
volt a mai Medgyes vidéke is, ahová csak 
a XIII. század második felében költöztek 
az eltávozó székelység helyébe szászok. A 
székely ispánok fennhatósága Medgyes 
és Selyk székek felett 1402-ben szűnt 
meg. 

Ezen történelmi tények ismerelében 
könnyen körvonalazhatjuk azt a terüle
tet, ahonnan a legkésőbbi adományok és 
előjogok tulajdonosai, az aranyosszéki 
székelyek származnak. Ez szerintünk 
nem lehet más, mint a Medgyes és Szász
kézd közötti,a Nagyküküllőtől közvetlen 
délre eső 20 — 25 km szeles területsáv, 
ahonnan a XIILszázad elején a székely 
lakosság egy része már keletre távozott. 
Érdemes odafigyelni a terület bizonyos 
helységneveire: Medgyes / Mediaş, Me
diasch /, Bercthalom / Biertan, Birthalm 
/, Szászhalom / Movile, Hundertbücheln 
/. Oklevelekben is gyakran együtt emle

getett, a XV.századra az egész székely 
területre szerteágazó Medgyes és Halom 
székely nemzetségnév feltehetően a két 
közeli, mondhatni szomszédos telepü
lésre, Medgyesre és Berethalomra, eset
leg a kissé távolabb eső Szászhalomra 
utal, mint e nemzetségek névadó telepü
léseire. Aranyosszéken is találkozunk e 
helynévpárral: Harasztos két, völgybe 
felnyúló részének neve Meggyes, illetve 
Halamutca. Meggyes helynévvel találko
zunk Felvinc határában is. Az 1291-es 
adománylevélben szereplő Medgyes egy
kori helyét, a települések felsorolásának 
sorrendjéből következtetve Felvinc és 
Domború közötti területen kell keres
nünk. 

Az új, alig 350 km2-nyi területű Ara
nyosszék határa jól kirajzolható, ha a tér
képre vetítjük az adománylevélben 
egyenként felsorolt, egykori falvait. Ezek 
némelyike időközben eltűnt, de Orbán 
Balázs helyszíni és levéltári, valamint 
Jankó János kutatásai nyomán, szinte va
lamennyinek helye meghatározható. Az 
eltűnt, vagy a székalapítás után létrejött 
falvak táblázatos bemutatása némi tele
püléstörténeti áttekintést is nyújt a szé
kelyföld tömbjétől területileg különálló, 
legnyugatibb székely székről. 

Török Albert 
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ARANYOSSZEK Települései, azoknak okleveles előfordulása és mai etnikai képe 

1291 

Felvinch 
Eurmenus 
Hydasteluk 
Dumborou 

Muhach 
Kercheth 
Bagijum 
Kuend 

Turdavar 
Chegez 

Polanteluk 
Bogath 
Kuchard 
Feuldvar 

Chakoteiuk 

1320-1357 

Felwinch 

Hydus 

Mohach 
Kercheth 

Bacjin 

Warfalva 

Polyan 

Kuchard 
Feldvar 

Rakus 
Semfalua 
Mezkew 

Sancti Michaeli 
Harastus 

XVI.-XVII. 
sz 

Felvincz 
Ewrmenyes 

Hijdas 
Dombora 
Mohaczy 
Kerczyed 
Eaqiyon 
Keowend 
Varfalwa 
Czyegez 
Polijan 

Koczyard 
Fooldwar 
Czyako 
Rákos 

Senffalwa 
Mezkeo 

Szentmihalfalva 
Harasztus 

' Inok 

1920 

Vintul de sus 
Urmenis 

Hidis 
Dumbrău 
Măhaciu 
Cîrcedea 

Baqin 
Chiend 
Varfalău 
Ceaqaz 

Poiana Ariesului 
Boqata 

Cucerdea 
Feldioara 

Cicău 
Rachis 

Somfalău 
Mischiu 

Sînmihaiu 
Hărăstăs 

Veresmort 
Inoc 

Mai Neveik 

Unirea/Felvinc 
Ormenis/Orményes 

Podeni/Székelyhidas 
Dumbrava/Domború 

Măhăceni/Aranyosmohacs 
Stejeris/Kercsed 
Bădeni/Baqyon 
Plăiesti/Kovend 

Moldovenesti/Várfalva 
Pietroasa/Csegez 

Turda, cartierul Oprisan/Polyán 
Boqata/Bogát 

Lunca Muresului/Székelykocsárd 
Razboieni/Székelyföldvár 

Cicau/Csákó 
Vălenii de Aries/Aranyosrákos 

Corneşti/Sinfalva 
Cheia/Mészkő 

Minai Viteazu/Szentmihály 
Călăraşi/H arasztos 
Unirea II./Veresmart 

Inoc/lnakfalva 

Magyar (szé
kely) lakosság 
megközelítő 
aránya í%] 

35 

90 
75 
85 
65 
45 
35 
25 
50 
50 

| 
7 0 

70 
20 
35 
65 

Medyes, Igrechi, Pordoy, Kerekyghaz, Hory, Wyteluk, Fijuzag, Lyukiteluk, Zeteteluk, Feligaz, 
Farkaszug, Obrothusa 1291-es oklevélben szereplő helységnevek később nem szerepelnek a 

forrásokban. 



A boszorkányhit és a boszorkányüldözés 
olyan rejtélye a történelemnek, ami iránt ma 
is lankadatlan érdeklődéssel fordulnak az em
berek. Számos önálló munka mellett folyóira
tokban, évkönyvekben megjelenő cikkek 
szerzői próbálják a történetírás, etnográfia, a 
j o g , a l é l ek t an , a kü lönfé le t e rmé
szettudományok szemszögéből megközelíte
ni és meghatározni a jelenséget. 

A boszorkányhit a mágiából fejlődött ki. 
Ezt látszik tükrözni boszorkány szavunk ki
alakulása is. A szó maga a Magyar nyelv tör
téneti-etimológiai szótára szerint ótörök 
eredetű. Alapszava a „bas" = NYOM ige. En
nek műveltető alakjából képzett cselekvőt je 
l e n t ő főnév: „ N Y O M Ó " , 
„ L I D É R C N Y O M Á S , L I D É R C " je len-
tésfejlődésen ment át. A lidércből már a tö
r ö k b e n k i a l a k u l h a t o t t az „ Á R T Ó 
SZELLEM, BOSZORKÁNY" jelentése. 

A mágiából kell tehát kiindulnunk ahhoz, 
hogy eljussunk az újkori boszorkányüldőzés-
hez. A mágia mondhatni egyidős az emberi
séggel. Ismeretes, hogy már a kőkorszaki 
ember varázseszközökkel és mágiával próbál
ta megtoldani szegényes eszközeit és ismere
teit a létért való küzdelemben. így lettek a 
veszedelmeket elhárítani, a lidérceket távoz
tatni hivatott mágusok már a régi nemzetsé
gek és törzsek tekintélyes személyiségei. A 
mágiára pedig szüksége volt az embernek, 
mert sokféle és rettenetes félelmek gyötör
ték. De nemcsak a távoli múlt embere félt. 
Azt mondhatnánk, hogy 

minden korban félt és fél 
az egyedi ember 
és egyes kultúrákban időnként valóságos fé
lelemhullámok árasztanak el egész közössé
g e k e t . Igaza van az egz i s z t enc i a l i s t a 
filozófusnak J.P.Sartre-nak amikor azt állítja: 
„Minden ember szenved a félelemtől. Min
denki. Aki nem fél, nem normális, és ennek 
nincsen semmi köze a bátorsághoz." Mond
hatnánk úgy is, hogy bizonyos mértékű fé
lelem, mint az ember természetes reflexe 
szükséges is a fennmaradásához. Sok esetben 
azonban a mértéken felüli, kórossá vált fé
lelem eluralkodásával van dolgunk és ezzel 
tele van az emberiség története. Szinte meg 
lehetne írni a történelmet úgy is, mint a fé
lelem történetét. 

Először is félelem a haláltól, főleg a vá
ratlantól. Az éjszakától. Félelem minden új
tól, idegentől. Még a mai ember is fél az újtól, 
az ismeretlentől, hát akkor a hagyományos 
világ embere? Nem véletlenül alakult ki a 
népi képzeletben a távoli aranykor, az „elve-

1 szett paradicsom" tudata, amikor semmi vá
ratlan, új dolog nem zavarta az emberi élet 

megszokott, biztos alapokon nyugvó rendjét, 
amikor még nem kellett rettegni a betegsé
gektől, az éhségtől, háborúktól és annyi min
dentől. 

Az általános és permanens félelmek tala
ján időnként pánikszerű félelemhullámok sö
pörtek végig egész Európán. Ennek kiváltói a 
bizonyos rendszerességgel visszatérő pestis
járványok, éhínségek és háborúk. ..A peste. 
fame et bello libera nos domine" hang/ott a 
kétségbeesett könyörgés végig az egész euró
pai középkoron át. A legkegyetlenebb 1348-
1350-es járvány után egészen a XIX. sz. 
elejéig, igaz lanyhuló intezitással. de meg
megújult Európa tájain e/. a rettenetes jár
vány, a pestis, félelemmel töltötte el a sze
gényt es a gazdagot egyaránt. Ilyenkor 
mindenki csak a maga életéi próbálja mente
ni, a közbiztonság inegs/űnik. az eluralkodó 
gyávaságban csak itt-ott marad helyén egy-
egy szerzetes, hogy eltemesse a holtakat, el
lássa a haldoklókat, míg őket is le nem dönti 
a ragály. A pánikszerű félelemhullámok 
együttjárnak a lázadásokkal, bestiális erő
szakcselekményekkel, mert meglazul, vagy 
megszűnik a közbiztonság addigi rendje. A 
félelemtől gyötört. 

felizgatott tömegek 
bűnbakot keresnek 
és találnak mindazokban .akik valamilyen for
mában a másság állapotában élnek, vagy gon
d o l k o d n a k . A k i s z á m í t h a t a t l a n 
tömeghangulat véres jeleneteket produkál. 
Csak a vér és a pusztítás csillapíthatja pilla
natnyilag a felkorbácsolt idegeket. A váro
sokban elsősorban az idegenek és a zsidók 
kerülnek végveszedelem he. Angliából már 
1290-ben, Franciaországból 1394-ben kiül
dözik a zsidókat. Sok európai országban véres 
pogromokra kerül sor. gettóba zárják, meg
különböztetett jelek viselésére kötelezik. A 
kutak mérgezésével, keresztény gyermekek 
meggyilkolásával, a ragály terjesztésével vá
dolják a zsidókat és nincsen hatalom, amely 
megfékezhetné a felizgatott tömegeket, mert 
valakiknek „felelniük kell" azért, amiért az 
emberekre rászakadt a sok baj és a félelem . 

Furcsamód az újkor kezdetén a nagy tö
megfélelmek hangulatában a nők is mint a 
Sátán ügynökei vádlottakká válnak. A férfiak 
viselkedése a „második nem" iránt mindig is 
kétértelmű volt a történelemben, mert min
dig a vonzás és a birtoklás, a csodálat és az 
ellenségeskedés között ingadozott. Mára kő-
korszaki ember istennővé magasztosította a 
nőt, a természet szépségeinek, az értelemnek 

összes jegyeivel felruházta később is úgy a 
pogány istennőket, mint a Szűzanyát a keresz
ténységben. Ugyanakkor különösen a patriar
kális társadalmakban mindig is létezett néma 
ellenségeskedés és a nők intézményesített le
értékelése. A férfinak a nőtől való félelme a 
női természet rejtett, titokzatos másságával 
magyarázható. A nagy, ismert civilizációkban 
mindenütt kimutatható az. istenné emelt nő 
kettős, életet adó, ugyanakkor a megsemmi
sülést hordozó természete* A görög mitológia 
Föld-anya istennője nemcsak teremti az éle
tet, de méhében hordja a holtak birodalmát 
is. Ezzel a néhány utalással jelezni akartuk, 
hogy a XlV.-XVII.századok agresszív antife
minizmusa, ami a boszorkányüldözéseket is 
magával hozta, nem csupán a keresztény asz
kéták és nőgyűlölő teológusok műve, hanem 
olyan jelenség, aminek igen mély biológiai, 
társadalmi gyökerei vannak. Az kétségtelen, 
hogy az említett századokban dühöngő nő-
gyűlölet és a boszorkányüldözés felszításában 
főleg a keresztény teológusok és egyházi írók 
marasztalhatók el, akik a végtelenségig ma
gasztalták a szüzességet és a nőt, minta Sátán 
legfőbb szövetségesét tették meg minden 
rossz és romlás okozójának. Pedig egészen 
másként szólt Jézus tanítása. Amikor a fari
zeusok megkérdezték Jézustól „Szabad-e az 
embernek az ő feleségét akármi okért elbo
csátani? Ő pedig felelvén monda: Nem olvas
tátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva 
férfiúvá és asszonnyá teremte őket és ezt 
monda: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját 
és anyját: és ragaszkodik feleségéhez és lesz
nek ketten egy testté" (Máté XIX. 1-9.) A 
Megváltó üzenetének karitatív tartalma 
egyértelmű. Mégis miért van az egyházi írók, 
a katolikus és a protestáns teológusok műve
iben a nők irányában annyira kategorikus 
megkülönböztető, leértékelő sőt agresszív 
hang? Valójában az történt, hogy a keresz
tény egyház nem tudta áttörni a társada
lomban mélyen gyökerező pa t r ia rká l i s 
tradíciókat és előidézője lett a boszorkányül
dözés lealacsonyító tömeghisztériájának. Bár 
boszorkányság vádja néha férfiakat is sújtott, 
elsősorban nőket-akik úgymond csalárdsá
guknál, ingatag természetüknél fogva alkal
masak arra , hogy a Gonosz eszközeivé 
váljanak-tekintettek a Sátán szolgáinak, aki
ket minden eszközzel meg kell semmisíteni. 
Számos teológus, jogász „bizonyította" rá a 
boszorkányságra való hajlamot a feljelentett, 
gyanúsított személyekre, akikből aztán kín
vallatással csikarták ki a beismerő vallomást. 
Évszázadokon át a falu egyetlen orvosa a bá
baasszony, javasasszony könnyen került a ku-
ruzslás. boszorkányság vádja alá már csak 
azért is, mert a különböző füvekkel, írral tör
ténő gyógyítást többi.yíre ördögi mesterség
nek t a r t o t t á k . E r e d e t i l e g az eretnek
mozgalmak kiirtására létrehozott inkvizíció 
kiterjesíti hatáskörét a mágiával, boszor
kánysággalvádolt személyek feletti ítéletekre 
is, hogy a mindent megtisztító tűz. martaléká
vá tegvék őket. A nyugati keresztény világ 
egyetlen országa sem maradt mentes a démó-
niimus üldözésének pszichózisától és gyakor
latától. Az általános félelem és gyanakvás 
légkörében, a sok csapásnak és nyomorúság
nak kitett emberek buzgón kutattak „ellensé
gek" után, akik varázslattal idézték elő. hogy 
feleségük elvetélje magzatát, családjuk vala
melyik tagja megbetegedjék, barmuk elpusz
tuljon síb. A puszta gyanútól csak egy lépés 
vezetett'addig, hogy a teológusok, inkvizíto
rok zsinati határozatok és kézikönyvek által 
aprólékosan összeállított tételek szerint meg
fogalmazzák vádjaikat. Az általánossá vált 
gyávaság, a félelem által uralt közvélemény 



Boszorkányok a máglyán 
pedig késznek mutatkozott, hogy a hajók ..okozója" felett szörnyű 
eljárással ítélkezzék. 

A középkori Magyarországon a boszorkányüldözés sohasem öl
tött olyan méreteket, mint tőlünk nyugatra. Erdély területén a XVI. 
századig nem is jegyeztek lel boszorkánypereket. A XVI. század 
közepétől a török hódítás, a hatalmi vetélkedések, a protestantizmus 
elterjedése, az általános létbizonytalanság okozta félelem és gyanak
vás légkörében a XVI.-XVI1. de még a XVIII, századfan is vannak 
boszorkányperek és hoznak ítéleteket Kolozsváron, Segesváron, Sze-
benben, Marosvásárhelyen és számos faluban. Az újkori magyar 
boszorkányperek alapos ismerője. Molnár Éva (Boszorkányperek 
Magyarországon a XVIl.-XVIII. században Bp. 1942.) szerint tájain
kon főleg betegségek okozásával, kuruzslássaj. fenyegetések után 
bekövetkező szerencsétlenséggel, szerelmi rontással vádolták a per
befogottakat. Nincs nyoma annak, hogy valakit azokkíil a bűnökkel 
terheltek volna, amelyek az európai boszorkányfoga lom lényeges 
alkotórészei voltak: az igaz hit megtagadása, az ördöggel való szexu
ális kapcsolat, a „boszorkányszombatokon" való részvétel. Mivel 
Magyarországon nem működött inkvizíció, az itteni perek a rendes 
megyei, széki, városi hatóságok előtt folytak le. Pereink túlnyomó 
többségében a vádlott beismerő vallomását nem tekintették a halálos 
ítélet szükséges kellékének, ezért az esetek többségében nem is 
alkalmazták a tortúrát. Az ítélethozatalnál nálunk többnyire a víz-

Az ördögnek megadják a 
tiszteletet hívei 

próbát alkalmazták: az ártatlan elmerül a vízben, a bűnös viszont a víz 
színén marad. Az áldozatok legtöbbször szegénysorsú asszonyok, bába
asszonyok, cselédek. Ritka kivételnek számít az a három per, amelyet 
Erdélyben Bethlen Gábor uralkodása alatt a Báthory-rokonság nőtagjai, 
„Báthory Gábor szépasszonyok hosszú farsangjának három villó tündé
re" (Móricz Zsigmond) ellen folytattak. Nagy László, 1988-ban megje
lent könyvében (Erdélyi boszorkánypcrek)szembesíti a tényeket Móricz 
Zsigmond és más regényírók adataival cs a n a a következtetésre jut, hogy 
az említett főrangú asszonyok ellen indított perek nem hagyományos 
boszorkányperek, hanem a fejedelem politikai céljait szolgáló. 
felülről irányított 
fiskális perek 
voltak. Ez nem azt jelenti, hogy a XVII. századi Erdélyben nem lett volna 
ördöghit. Ettől a korszellemtől nem lehetett mentes Bethlen Gábor 
fejedelem sem. A történelmi háttér alapos elemzéséből kibontakozó 
tények azonban arról győznek meg. hogy Bethlen Gábor ugyan hitt a 
boszorkányok természetfeletti erejében,de mindenekelőtt hitt a nagybir
tok mindenható hatalmában és alapvető célja a hatalmas Báthori vagyon 
megszerzése volt. fejedelmi hatalmának megszilárdítása érdekében. 

A középkori Udvarhelyszékről a XVIII, századból két boszorkány
pert ismerünk. Mindkettő iratanyagát közölte Dr.Vass Miklós az „Et-
nograpViia" 'iVi^-as évíohamában. Az, egyVsp-n írni iTV^. jamiáT ?AVím 
zajlott le. bözödi Faluvégi Mihályné, Bérei Sára perében 107 tanút 
hallgattak ki. A másik pert a kőrispataki Szabó Ferencné, Vízi Borbála 
ellen folytatták 1745. december 7-én és 8-án. Összesen 19 tanút hallgat
tak ki a Keresztúr fiúszék hivatalos hatóságai által kiküldött vallatok. A 
továbbiakban a megidézett tanúk vallomásaiból szeretnénk idézni né
hány jellemző reészletet. 

Simén György, a kőrispataki unitárius eklézsia prédikátora: „Egy 
alkalmatossággal Szabó Ferencné virgf.tván engemet, az virgás után egy 
tyukmony sültnyi idővel a kapumon béüté magát, én állván a favágón 
megnéze. de nem köszöne. úgy gyermekemet pitvaromban benézvén 
melleimet is íelnéze szemem láttára, egyikünknek semmit sem szólván, 
csűrös kertemen hátra menet, gondolám velem békélni jött be és ugyan 
megörülek. Azon éjjel kakasszó előtt egy órával bejöve és beálla az 
kürtömnek derekában egy boszorkány, melyet világosan és bizonyosan 
tudok boszorkánynak lenni elsőbben szavára nézve, mivel ott irtóztató, 
ijesztő, rettentő sikoltásokat, süvöltéseket vőn végbe úgy. hogy felesé-

. gem más ágyban aludván, én pedig másban hallgatván a süvöltésl, ijed
temben bizonyos ideig feleségemet sem mertem felkölteni. Néha kicsin 
csikó módjára, néha bölcsömben levő és azon ijesztésmiá akkor sírásban 
levő gyermekemnek szava szerint kecske módjára mekegett: mely süvöl-
téseknek vagy ijeszléscknek módja vagy hangja bizonyosan tudom, hogy 
hasonló vala a Szabó Ferencné Vízi Borbála szavához. Végre a tüzem 
elhamvadván, hosszas imádságom után elszenderedvén, takarodzóm 
alatt úgy megnyomának és kínzának. hogy ha nem gondolom vala:..Uram 
Jézus ne hagyj cl" talán meg is ölnek vala. Ekkor felszabadulván mondék 
a feleségemnek: „Kelj fel. vigyázz, rossz dolog vagyon a házban", osztán 
bizony mindjárt haliam, hogy a kürtőn kimene nagy suhogással: attól 
fogva azon bölcsőheli kis leánykám nyomorú, hályog vagyon a szemében. 

Az öreg Kozák István a nyárbán kaszásom lévén, azt mondotta öreg 
Oklándi unim a pap. hogy midőn helyemben paposkodék. éjszaka kimen
vén a szemével látta, hogv Szabó l'erencné Vízi Borbála a támaszt lejte. 

Szőcs Mihály, nemes Kovács Imre jobbágyának vallomása: 
„Egyebet nem tudok, hanem azt tuclom bizonyosan, hogy egy tehenet 

vettem vala Korondról, az mezőn borjúzék meg nyárban Homlog nevű 
helyben: az déllőn megvonogatta a csécsit Szabó Ferencné Vízi Borbála. 
attól fogva úgy ebesze a teje. hogy semmi hasznát nem vehettem, a 
hornyút is csak korpával, mivel tartogattuk." 

Bundás Borka. T.Nemzetes Ugrón Ferenc jobbágyasszonya: 
„Hal lo t tam Santa Todornétől . hogy az ő házának kürtőjében látta 

Vízi Borkál mezítelen. Tódorné pedig azt mondja, hogy ő álmában látta. 
Az eddigiekhez hasonló értelemben és hangnemben nyilatkozik a 

többi tanú is. Szabó Ferencné. aki egyébként darabont, nemes személy 
felesége, nem ismeri el az ellene felhozott vádakat. A tanúvallatás során 
egyértelműen „bűnösnek" találják, de ítéletről ezúttal nincsen tudomá
sunk. 

A boszorkányság önmagában is rejtély, de a boszorkányperek lejegy
zett tanúvallomásai, vallatásai újabb kérdések elé állítják a történésze
ket: nevezetesen, hogy szahad-eezek alapján „történelmet írni". Nagy 
László e kérdésben úgy vélekedik, hogy a „historikus, ha időálló munkát 
akar írni. számos kérdési félig, netán egészen nyitottan hagy." így példá
ul a Török Kata. Ifjú Kala es Bathori Anna körüli hírhedt botrányban 
„dőreség lenne azt mondani, hogy a lárom asszony egyike sem lépett 
félre. Még azt a lehetőséget sem lehet kizárni, hogy egyikük-másikuk 
esetleg vérfertőző paráználkodásnak minősülő kapcsolatot is folytatott. 
Csak éppen nincs hitelt érdemlő bizonyíték rá, ilyenek nélkül pedig 
egyértelmű ítéletet mondani igazságtalan. Talán még a szépírónak is." 

Albert Dávid 



I 

innen Marosvásárhely felé száguldott 
keresztül kíséretével 1714. október 
elején." 

Ezek után, tekintve, hogy a világ
történelem egyik népszerű és igen el
lentmondásos alakjával állunk 
szemben, tán nem árt közelebbről 
megismerkedni vele. írják róla, hogy 
féktelenebbül lovagolt a legvakme
rőbb kozáknál, hogy a lőfegyverrel 
űzött medvevadászatot férfiatlan szó
rakozásnak tarunta, ő csupán villás-
végű dorongokat használt a fákra 
aggatott háló mögött. Tizennyolc 
évesen egyszerre viselt sikeres hábo
rút Dánia, Lengyelország és Oroszor
szág ellen. 

De „Észak Napóleonja", ahogyan 
egyesek nevezték, a történelembe 
nem egyértelműen pozitív előjellel ír

ta be a nevét. 
II.Frigyes po-

iljú király mélyen behatott Oioszor-
szágba (korábbi könnyű sikerei némi
leg meg is alapozták vakmerőségét), 
de 1709. június 27.-én Poltava mellett 
súlyos vereséget szenvedett, mely kö
vetkeztében fogságba került csaknem 
az egész svéd hadsereg, beleértve a 
tábornoki kar színe-javát. Cserei Mi
hály tudni véli, hogy a harcból „mint
egy ezer svecusuk (svédek) ... 
elszaladtának, és a török császártól 
Jászvásárra (Iaşi) disponáltatlak va
lahogy itt internálja a vajda, míg 
Benderben mehetnek a királyhoz. 
Azokat a muszka felverő, levágja és 
elfogja, egynéhányan szaladának el, 
kik Erdélybe jövének, s a császár ha
dai közé állának." E hírt megerősíti 
Vargyasi Dániel Péter 1710 augusz
tus 24 -én Focsani-ból II. Rákóczi Fe-
renezhez írt levele. Az viszont biztos, 
hogy magának a királynak, ha sebe
sülten is, sikerül megszöknie üldözői 
elől; és mintegy ezer emberével me

nedéket nyerni a török 
birodal 

„1714-ben XII. Károly 
svéd király törökországi fogságból 
menekülve átmegy a városon"- írja 
Bányai János a Székelység 1933-as év
folyamának 6. számában, mely tulaj
donképpen Székelyudvarhely 
útikalauzát volt hivatott pótolni. É 
kis füzetet 1940-ben újra kiadták 
„Székelyudvarhely, a székelyek anya
városa" címmel, és mindmáig nem lé
vén ennél részletesebb és pontosabb 
kalauzunk, most is ezt vagyunk kény
telenek idegenből érkező vendégeink 
kezébe adni, ha ugyan hozzájutunk, 
így aztán nem lepődünk meg, ha a 
helytörténetben járatos egyénektől, 
vagy akár egyszerű érdeklődőktől 
halljuk: itt járt XII.Károly. 

Bányai idevágó adatát kétségkívül 
a Jakab-Szádeczki féle Udvarhely 
vármegye történetéből vette, mely
nek 447. oldalán olvasható, hogy 
„XII. Károly (...) törökországi fogság
ból menekülve Erdélyen át Udvar
helyszéken Vargyas, Udvarhely s 

rósz király, 
például 1759-ben ek
képpen jellemezte: „... 
inkább volt vakmerő, 
mint ravasz, inkább tevékeny, 
mint bölcs, inkább tulajdon 
szenvedélyeinek rabja, mint
sem igazi érdekeinek szolgá
ja." Az efféle uralkodók életútja cse
mege az írók számára, így érthető, 
hogy halála után sűrűn jelennek meg 
a róla szóló krónikák, köztük a fiatal 
Voltaire tudományos igényű és egy
ben lebilincselő könyve, „XII. Károly 
svéd király története"'. 

Visszatérve a korábbi kérdéshez, 
hogy miként kerülhetett a világtörté
nelem e rendkívüli alakja Udvarhely
székre, a magyarázatot az 1708-as 
évvel kell kezdenünk, amikor a sze
mélyesadottságaiban túlságosan bízó 

om területén, el
őbb a besszarábiai 
Bcnderben (Tighi-
na), majd Driná-
poly mellett. Innen 



indul haza 1714. október 1-én, mi
után különcsége és makacssága a tö
röknek kezd terhére lenni, és 
Svédországból is sűrűn hívják. Terv 
szerint Erdélyen kellett áthaladnia, 
VI. Károly császár rendeletére „... a 
városok és falvak, melyeken keresztül 
a szállásmesterek által előre kijelölt 
útvonala vezetett, már előkészülete
ket tettek fogadására; a nép minde
nütt türelmetlenül várta a rendkívüli 
férfiú áthaladását" (Voltaire). Ám 
Steinville tábornok, Erdély katonai 
főparancsnoka, aki Törcsvárnál dí
szes kísérettel vonult ki fogadására, a 
határt átlépő 1168 svéd katona között 
hiába kereste XII. Károlyt, akinek 
mint Voltaire írja „a legcsekélyebb 
kedve sem volt ünnepélyes pompá
hoz, vagy ahhoz, hogy a nyilvánosság 
előtt mutogassák e benderi foglyot", 
így hát a hazatérés tervében némi mó
dosítást eszközölt. Pitesti-en, ahol 
október 19-től novemver 8-ig veszte
gelt, megvált kíséretétől, melynek pa-
rancsnakságát átadta Sparre 
tábornoknak, és ő csupán két hűséges 
embere, Düririg és Rosen kíséretében 
indult útnak, teljes inkognitóban. E 
szigorú diszkréció ellenére Voltaire 
azt is tudni véli, hogy „fekete parókát 
öltött, hogy álcázza magát, mert 
egyébként mindig természetes haját 
viselte, aranyszegélyű kalapot, gala
gonyaszürke ruhát, és kék köpenyt öl
tött ...". Nos, bármilyen is lett volna a 
király úti ruházata (Marko Árpád 
XII. Károly svéd király és Magyaror
szág. Bp.1970 -barna ruháról tud, de-
bár Voltane munkájában a/ értékes 
adaíük sokszor keverednek pontat
lanságokkal, elvileg mindkettőjük
nek igaza lehet, hiszen még egy 
álruhás királytól is feltételezhető, 
hogy többhetes út során időnként át
öltözik ...), az útvonalát mostmár egé
szen pontosan ismerjük: 

Erdély földjére a Vöröstoronyi 
szoroson átkelve érkezett. Postako
csin utazott, bár nem egy történelem
könyvben olvashatjuk, hogy a török 
határtól a Balti tengeri Strasiundig 
üizenhat nap alatt tette meg az utat, 
napi 150-160 km-t vágtatva lóháton, 
de ez legenda, hiszen ekkor Károlyt 
súlyos bélzavar (valószínűleg er6s 
vérhas) kínozta, továbbá a postaállo
másokon csak kocsik és szekerek elé 
fogható lovakat tartottak készenlét
ben. Útja Nagyszebenen, Keresz
tényszigeten, Szászsebesen, 
Gyulafehérváron, Felvincen, Tordán 
és Kolozsváron vezetett át. A Kolozs 
megyei Zsuk községben az inkognito 
veszélyben iV-.-tioti. ULvuuî a Károlyt 

vendégül látó gróf Székelyhez betéri 
egy császári tiszt, aki felismerte a ki
rályt, de emez letagadta kilétét. Kö
vetkező állomása Zilah, ahol Zoványi 
Pipe György lelkésznél tölti az éjsza
kát. Bertha Kelemen szerint (Magya
rok és svédek, Bp. 1946. 86. old.) a 
Zoványinál való vendégeskedés csu
pán egyike azon legendáknak, me
lyekkel a fogadásra nagy hévvel 
készülődő Zilah népe, miután nem 
láthatta a királyt, kárpótolni igyeke
zett önmagát. Bárhogyan is lett volna, 
az utcát, hol Zoványi lakott Király 
utcának nevezték míg a „népakarat" 
Köztársaság utcára nem keresztelte, a 
házon pedig egy 1913-ban elhelyezett 
emléktábla hirdeti: „E ház boltozatos 
szobájában szállott meg XII. Károly 
svéd királyi 714.X 1.9.' 

Másnap a király Szilágysomlyó 
felé veszi útját, tovább a Kémer, De
da, Margitta, Székelyhíd, Hosszúpályi 
vonalon haladva november 12-én ér
kezik Debrecenbe, ahol Diószegi Sá
muel főbíró a vendéglátója. 
Magyarország területén a Pesten 
(Váci utca 43 szám) elhelyezett kő
tábla őrzi emlékét, tudatva, hogy „e 
helyen pihent meg XII Károly svéd 
király.." További útja Ausztrián, Ba
jorországon, Pfalzon, Vesztfálián és 
Mecklenburgon át vezetett Stras-
lundba, ahol Voltaire szerint a csiz
mát le kellett vágni fáradságtól 
megdagadt lábáról. 

Most pedig kövessük a Pitest-en 
maradt, Sparre tábornok parancs
noksága alá helyezett, öt hadosztályra 
osztóit svéd katonaság erdélyi útját, 
mely a Törcsvár, Barcarozsnyo. Ma
gyaros vonalon haladva érkezik no
vember 14-én Vargyasra. Itt 
kapcsolódik a történetbe az az okle
vél, melyet Szádeczki idéz. Ez nem 
egyéb, mint Udvarhelyszék guberni-
umhoz küldött követének, Sándor 
Pálnak adott utasítása, melyből kide
rül, hogy a széknek nem kis költségé
be került „az a sok vecturáz.ás, 
szekereknek, postalovaknak s ökrök
nek megszállásával a szénabeli károk 
és az statioban széna és sarjú tékozlá-
sok". Megtudjuk továbbá, hogy Var-
gyason elfogyasztottak 2195 1/2 font 
húst, 1484 „portio" kenyeret, 1481 
(nem tudni milyen mértékkel mért) 
pálinkát,792 1/2 (?) zabot, 06 szekér 
szénát. Rendkívüli költsége is bőven 
akadt a széknek, mert „egy ellopott 
svécz lónak az ára 25 magyar forint, 
egy ellopott köpenynek az, ára 3 ma
gyar forint" volt. Mivelhogy később 
Marosvásárhelyre is s/álíiott egyet-
mást „a své./x-k számára", a szék kéri, 

hogy a rájuk költött összeget számít
sák bele rendes adójába. A svédek 
Zsomboron, Kőhalmon át haladnak 
tovább Szászkeresztúrig; ahol az első 
négy hadosztály útja találkozik az 
ötödikéval, melynek sok szekere lé
vén, kénytelen volt a jobban karban-
tartott Törcsvár, Vidombák, 
Feketehalom, Sárkány és Szászke-
resztúr vonalon menetelni. A további 
érinteti helységek Segesd, Segesvár, 
Cikmántor, Marosvásárhely, ahol né
hány napig pihentek és ahol a város 
kíváncsi lakói ismét hiába keresték a 
katonák között a királyt. így aztán 
gróf Károlyi Klára csalódottan írhat
ja édesapjának november 27-én: 
Egyéb új hírrel nem tudok Nagysá
godnak kedveskedni, hanem hogy 
Svékus most megyén Erdélyen által. 
Gondolnám egy mérföldnyire lehet 
az utolsó trupp ide, de â királyt most 
sem tudja senki, hol van, elment, hol 
van?.." 

Az öt hadosztály Mezőbándon, 
Méhesen, Szováton, Válaszúton, 
Derzsén át menetel tovább, ahol a 
sereg egy rövid szakaszon ismét meg
oszlik, majd Zilah előtt egyesülve a 
király útvonalát követi. 

Szádeczki tehát kétszeresen téve
dett, ugyanis Károly semmiképp sem 
lehetett a Vargyason vendégeskedő 
svédek között, másfelől pedig ez 
utóbbiak útját a Homoród mentén és 
Székelyudvarhelyen át feltételezte 
Vásárhely felé,holott ők Udvarhely
széket alig, Bardóc fiúszék egy kis 
területén, érintették. De nem ő az 
egyetlen. Hiszen Károlyt még látni 
vélték a Szepes megyei Toporcon és 
Keresztfalván, továbbá Besztercén, 
Désen, Rozsnyón, Höltövényben, 
Brassóban, Prázsmárban, Kőhalom
ban, Segesváron, Zsibón, Aradon, 
Székesfehérvárott és Vácott, azaz 
csupa olyan helységben, ahol soha
sem járt. 

Végül is, a történelem néha külö
nösen bogozza tulajdon szálait. 
Krisztina svéd királynő (1632 1654). 
a híres Gusztáv Adolf leánya aligha 
sejtette, midőn Vargyasi Dániel Já
nost, Udvarhelyszék alkapitányát, 
Háromszék későbbi főkirálybíráját 
fogadta 1646-ban, hogy valaha is a 
svéd hadsereg egy része a vargyasiak 
vendégszeretetére szorul. E látszatra 
jelentéktelen eseményekben nem
csak a helytörténet és világtörténet 
találkozik, hanem egymástól távole
ső, s a fejlődés egészen különböző 
útjain járó vidékek története. 

Hermann GusUáv-Miháfy 



A középkor egyik leghatá
sosabb lőfegyvere. Európá
ban a XII. században kezdik 
használni, eleinte inkább csak 
mint vadászfegyvert. Ellenség 
ellen Nyugateurópában a vá
rosi polgárság kezdte használ
ni, a lovagság azonban hosszú 
időn keresztül mellőzte: lova-
giatlan fegyvernek tartotta. 
Háborúkban, ostromokban és 
várvédelemben való alkalma
zása az első keresztes hadjá
rat után terjedt el, főképp 
Angliában és Franciaország
ban. Az egyház kezdetben 
igyekezett korlátozni e vesze
delmes fegyver terjedését, s 
az 1139. évi lateráni zsinat 
meg is tiltotta, hogy keresz
tény hadak egymás ellen 
számszeríjat használjanak. 
Mindennek ellenére a XII. 
század vége felé, Oroszlánszí
vű Richárd angol és Fülöp 
Ágost francia király már 
számszeríjas gyalog- és lovas
csapatokat állított csatarend
be. 

A Magyarországon való
színűleg a XIV. századtól ter
jedt el. Legkorábban, írott 
f o r r á s o k b a n 1380 körü l 
„zamstril", majd az 1395 tájá
ról származó Besztercei Szó-
jegyzékben „zomoserig" né
ven s z e r e p e l . Később i 
források is gyakran említik 
„zamscirig" ( 1407) , „zam-
zeryh" (1548), „szamszerich" 
(1552), „számszer ív" (1604) 
elnevezéssel. 

A fegyver neve szláv erede
tű, és a SAMOSTREL, SA-
MOSTR1Lszavakkal hozható 
kapcsolatba, melynek jelen
tése: önmagától lövő. Mivel a 

délszláv nyelvekben ezek a 
szavak írott forrásokban vi
szonylag későn fordulnak elő, 
feltételezhető, hogy mihoz
zánk úgy a fegyver, mint an
nak elnevezése is, cseh vagy 
lengyel közvetítéssel került. A 
magyar elnevezés népetimo
lógiája a továbbiakban úgy 
alakult, mintha az három szó, 
szám, szer és íj összetétele vol
na. Némileg hasonló átalaku
lást tapasztalunk a fegyver né
met (armbrust ) és francia 
(arbalete) megnevezésénél is, 
csakhogy ezek a középkori la-
itn arbalista, arcubulista szó
ból erednek. Érdekes adat
ként tartjuk számon Pápai 
Páriz Ferenc Dictionariwná-
nak (1708) scorpia latin sza
vát, melynek egyik jelentése -
P á p a i sze r in t - számszeríj. 
Ugyancsak Pápainál a scorpi-
onarius szó egyetlen jelen
tése: számszeríjas. Valószínű, 
hogy ez az elnevezés a szóban 
forgó fegyver és a skorpió 
közti alaki hasonlósággal áll 
összefíiímésben. 

Megjegyzendő, hogy a né
melyek által napja inkban 
használt nyílpuska, vagy pus
kás-nyíl elnevezés helytelen, 
ugyanis időrendi sorrendben 
a számszeríj megelőzte a pus
kát, mi több, talán épp a 
számszeríj felépítése, kioldó 
szerkezetének a fegyvertör
zsön való elhelyezése szolgál
tatta a mintát a későbbi pus
ka k f o r m á j á n a k k ia lak í 
tásához, így tehát nem he
lyénvaló a későbbi puskáról 
„keresztelni el" a korábbi 
számszeríjat. 

A számszeríjat kezdetben 
talán minálunk is vadászfegy-
v e r k é n t h a s z n á l t á k , leg
alábbis erre következtetünk 
abból, hogy a régi, nevezete
sebb vadászterületeken igen 
gyakran kerülnek elő még ma 
is olyan nagy és nehéz nyílhe
gyek, melyeket csakis szám
szeríjakhoz használhattak, s 
amelyek lényegesen külön
böznek a kézíj nyílcsúcsaitól. 

Erdélyben a számszeríj a 
városi — többnyire szász -
polgárság körében, a XV. szá
zad elején terjedt el, a török 
veszedelem fokozódásával 
egyidőben. Ekkortájt az íj-
gyártás az egyik fontos és 
igencsak megbecsült fegyver
készítő mesterség volt. Az íj-
gyártó céhek különböző típu
sú kéz í jak , nyí lvesszők, 
tegezek és vadásztülkök mel
lett számszeríjakat is gyártot
tak. Ilyen céh működött Bras
sóban és Nagyszebenben. E 
régi mesterségre utal a máig 
fennmaradt magyar Ijgyártó 
vagy Igyártó, és a szász Armb-
ruster családnév is. 



A számszeríj elterjedése a 
kézíjhoz képest legalább ak
koralépésnek számított, mint 
később, a vontcsövű tűzfegy
verek bevezetése a simacsö-
vűek után. Igaz, hogy felajzá-
sa n e h é z k e s és kissé 
hosszadalmas volt, s a kézíjjal 
egyazon idő alatt megközelí
tőleg háromszor annyi nyíl
vesszőt lehetett kilőni, mint 
számszeríjjal, mégis a szám
szeríj vaskos nyílvesszőjének 
jobb iránytartása és nagyobb 
átütőereje óriási előnyt jelen
tett. Ez a vessző, frontális be
csapódás esetén átfúródott a 
lemezes páncélon, a sodro
nying acélkarikáit szétrop
pantotta, s csak 
a v a s t a g a b b 
p a j z s o k 
tudták ki
védeni sú
lyos végze
tes ütését. 
Ezeknek az 
előnyös tulaj
d o n s á g o k n a k 
k ö s z ö n h e t ő , 
hogy a XV. szá
zad folyamán 
elterjedő, kez
detben csak igen kis hatásfo
kú kézi tűzfegyverek nálunk 
Erdélyben csak a XVI. század 
közepétől kezdték fokozato
san kiszorítani a jól kipróbált, 
és olcsóbban beszerezhető 
számszeríjakat. Még a XVII. 
században is, a vajdahunyadi 
vár inventáriumát elkészítő 
Bajoni sajnálkozva jegyzi fel, 
hogy a Nebojsza toronyban a 
Hunyadi Jánostól maradt , 
számszeríjhoz való „vasa nyi
lak" mind elrothadtak, pedig 
szükség esetén még hasznu
kat vehették volna. 

A számszeríj két lényeges 
alkotóeleme az íj és a fegyver-
törzs. Az íj puha, rugalmas fá
ból készült, általában rövi
debb és vaskosabb, mint a 
kézi íjak, s így feszítőereje is 

lényegesen nagyobb. Húrja 
éppen ezért vastag, többszö
rösen sodort állati eredetű ín
szalagból készült. Az íjat a 
fegyvertörzs végéhez erős 
szíjfonat e rő s í t e t t e , mely 
egyúttal a kengyelt is rögzítet
te. A kengyel arra szolgált, 
hogy felajzáskor a lábfejjel el
lentartva rögzíteni lehessen a 
fegyvert. A fegyvertörzsnek 
az íjra merőleges felső lapján 
hornyolat húzódott, mely a 
nyílvessző megvezetését szol
gálta. Ezt a felső részt gyakran 
simára csiszolt csontlappal 
burkolták. A törzs középtáján 
a kioldószerkezet találha
tó, mely egy hornyolattal 

ellátott, tengely körül elfordu
ló csonthengerből, és az emel
tyűből áll. Felajzáskor a meg
feszített húrt a csonthenger 
hornyolatába akasztot ták, 
melynek elfordulását abban a 
pillanatban az emeltyű vége 
gátolta. Lövéskor, az emeltyű 
elmozdításával a henger sza
baddá vált, az íj húzóereje el
fordította, s az elszabadult 
húr nagy erővel röpítette ki a 
fegyvertörzs hornyolata által 
megvezetett, bőr vagy fale
mez vezetőszárnnyal ellátott 
nyílvesszőt. Mivel az íjat pusz
ta kézzel nem, vagy csak igen 
nehezen lehetett felajzani, a 
számszeríjakat gyakran le- és 
felszerelhető, kettős hajtó-
karral ellátott felhúzószerke
zettel is ellátták. EIzt a szerke-

zetet a korabeli források te-
kervény néven említik: „leker-
win" ( 1490) , „ thekerwen" 
(1493), „tekerwyn" (1542). 
Ez tulajdonképpen egy hajtő-
karos csörlőből és a hozzá
tartozó kötélből állott, végén 
vashoroggal, melyet felajzás-
kor az íj húrjába akasztottak. 

A számszeríjak legdísze
sebb része maga az íj volt, me
lyet gyakran indák közé fo
got t c í m e r e k k e l vagy 
vadászjelenetekkel díszített, 
színes háncsrétegekkel borí

tottak. 
Bár az egyre 

tökéletesedő tűz
fegyverek a XVI. 
század folyamán 
kiszor í to t ták a 
számszeríjakat a 
hadi felszerelé
sek arzenáljából, 
g y á r t á s u k -
sport, vagy egyéb 
célokra-ma sem 
fejeződött be. A 
mai számszeríjak 
azonban csak a 
működés alapel
vében hasonlíta
nak a régiekre, 

egyébként, ha kell akár kü
lönleges célzóberendezéssel 
is ellátják őket. 

A számszeríj használata 
egy helyen Erdélyben napja
inkig is fennmaradt, egy érde
kes népszokásnak köszönhe
tően. Az erdővidéki Apáca 
községről és az ottani kakas
lövésről van szó. (Hasonló 
népszokás egykor Székely
zsomboron is ismeretes volt). 
Talán a kakaslövő apácai le
génykék is tudják: a kezükben 
tartott játékfegyver, a közép
kor egyik rettegett fegyveré
nek, a számszeríjnak a késői 
utódja. 

Gyöngyösi János 

(A szerző rajzaival) 



SZEKELYUDVAR-
HELYI 

CÉHPECSÉTEK 
Székely udvarhelyt 

1485-ben említik először, 
mint mezővárost (Opido 
Wdvarhel), de már eze
lőtt is Udvarhelyszék gaz
dasági, társadalmi, 
politikai, jogi életének 
központja volt, sőt bizo
nyos szempontból a Szé
kelyföld központjának is 
lehet tekinteni. Címeres 
pecsétjét Izabella király
nétól kapta 1558-ban, aki 
ugyanakkor oklevélbe 
foglalta a város kiváltsá
gait. A pecséten a „Sigilli-
um Oppidi Siculicalis 
Udvarhely" körirat által 
övezett páncélos kar lát
ható, mely egyenes kardot 
tart, rajta szív és medvefő. 

Az első céh Székelyud
varhelyen erdélyi viszony
latban is elég későn, 
1572-ben alakult meg. A 

XIX. század első feléig 
összesen 16 céh létesült, 
1872 után az ipartársula
tok folytatták a hatósági
lag megszűntetett céhek 
hagyományait, átvették a 
város kisiparos közössé
geinek az irányítását. Szi
gorú törvények, szokások 
határozták meg a céhek 
működését, így a privilé
giumlevél elnyerése után 
- amit az erdélyi fejedel
mek vagy később a csá
szár, mint Erdély 
nagyfejedelme adhatott 
ki - minden céh köteles 
volt céhládát, társpoha
rat, zászlót, behívótáblát 
és céhpecsétet csináltat

ni. A pecsétet az általuk 
kiadott oklevelek meg
erősítésére használták, 
ugyanis a középkori jogi 
felfogás szerint az okirat 
hitelességét döntő módon 
a pecsét biztosította. A 
céhpecsétet használták 
missilis leveleik hitelesí
tésére is, de az is szokás
ban volt, hogy a 
céhmester saját gyűrűs 
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pecsétjével látta el az el
küldendő leveleket. A 
megírt levélpapírt négy
zet alakúra hajtották 
össze és kívül is viaszba 
nyomott pecséttel zárták 
le. A postaszolgálat beve
zetése előtt ezeket rend
szerint kézből küldték 
címzettjeiknek. 

Az okiratok, levelek 
pecséttel való megerősí
tése többféleképpen tör
ténhetett, de a rányomott 
pecsét volt a legelterjed
tebb, amely úgy készült, 
hogy a megnedvesített pe
csétnyomót a papírra 
cseppentet t viaszba 
nyomták. Igen elterjedi 
volt a papírfelzetes pecsét 
használata is, ilyenkor az 
iratra cseppentett viaszra 
egyenes vagy csipkézett 
szegélyű rombusz alakú 
papírdarabot helyeztek és 
<,;. préselték rá a pecsét
nyomót. 

• Annak ellenére, hogy 
mindenik céh elkészítette 
már megalakulásakor pe
csétnyomóját, csak a tí
már, szabó, szűcs. 

csizmadia (2 db.), szíj
gyártó (2 db.) és kalapos 
céhek pecsétnyomói ma
radtak fenn, ezeket ma a 
székelyudvarhelyi Haáz 
Rezső Múzeum őrzi. Ira
tokon fennmaradt lenyo
mataiból ismerjük meg a 
fazakas, asztalos, kordo-
ványos, mészáros és fésűs 
céhpecséteket. Az aszta
los céh tulajdonát képez
te egy REMEK feliratú 
pecsétnyomó is, amelyet a 
céhlegények remekmun
káira ütöttek. 

A tímárok protocollu-
maiban talált 1825. szep
tember 2-án keltezett 
bejegyzés így írja le egy új 
pecsétnyomó készítését: 
„az nemes Chénak Csinál
tattam egy petsét nyomót 
mivel az nemes Ché is rég 
törekedvén iránta nagyon 
is szűkölködött, azon pet
sét nyomón készíttetett 
az régi dátumánál fogva 
1585 öttől kezdve, az mely 
petsétt nyomóért fizet
tem 15 Rénesforintot és 
20 krajcárt, az mely pe
csét nyomót készítette 
T.Szakáts József Úr". Az 
idézett 1585-ös évszám 
téves, mivel a céh 1684-
ben alakult meg és ezt az 
évszámot vésték a fent
maradt pecsétnyomóra. A 
céh régi pecsétnyomója 
elveszhetett már 1825 
előtt, de egykori létét az 
idézett szövegen kívül a 
céh javainak 1735-ből 
származó leltára is bizo
nyítja: „az nemes Chénak 
Pecsétye, s egy veres színű 
csont kalamáris." 

A többi tipárium ké
szítőjének nevét nem is
merjük, de vagy helybeli 
aranyművesek vagy átuta
zó vésnökök soraiból ke
rülhet tek ki. A 
fennmaradt pecsétnyo* 

mók közül a tímár-, csiz
madia- és szabó céhekéi a 
legszebbek, mind képzett 
vésnökök munkái. 

A pecsétnyomókra a 
készíttető céh a jelvénye
it vésette címerszerű el
rendezésben. A szabó 
céhpecséten egy nyitott 
szárú ollót láthatunk, 
amelyet két ágaskodó 
oroszlán tart, szárai kö
zött gomb és tű, fölötte 
egy nyitott, ötágú korona 
figyelhető meg. Körirata: 
SIGILLUM SARTO-
RUM IN SEDE SICULI 
(CALI) OPPIDO UD-
VARHEU 1803. A többi 
céhpecsét is hasonló fel
fogásban jelzi készítői 
foglalkozását, például a 
csizmadia pecséten egy 
csizmát, bunkót és bics
kát, a tímárokén egy cser-
zőkádat és két 
szín előkést, a szűcsökén 
egy kaszapadot, a szíj
gyártókén pedig fejhámot 
láthatunk, azaz a mester
ségnek ugyanazon jelvé
nyeit, amelyeket a 
céhbehívótáblákon is 
megfigyelhetünk. Rend
szerint ugyanezek az áb
rázolások találhatók más 
városbeli céhpecséteken 
is. 

Fentmaradt céhpe
csétjeink betekintés t 
nyújtanak az udvarhelyi 

céhek életébe, amelyek 
nemcsak színessé és von
zóvá teszik a mai ember 
számára a későközépkor 
mezővárosát, hanem há
romszáz esztendőd ke
resztül (1572-1872) 
meghatározói voltak a 
helység gazdasági életé
nek. 

Zepeczaner Jenő 



Utazzunk a 
régiekkel 
EGY MAGYAR NEMES IFJÚNAK 

ERDÉLY EGY RÉSZÉBEN 
TETT 

UTAZÁSÁNAK LEÍRÁSA 

Ifolyt alóli 
Kézdivásárhcly egy nagy de nem 

szépen épül! város, többnyire mind 
alházakból áll, amelyek itt t's vala
mint az egész Székelységben sen-
dellyel vagy deszkával fedettek A 
piacon is az ember tekintetre méltó 
épületet nem lát. a református temp
lomon kívül: e pedig méltán érdem
li, hogy szépnek neveztessék. Mind 
i.igjságra, mind kivált belső archi-
terturájára nézve a szép és mester
séges építésnek példája Erdélyben. 
(...) A catedrát azonban igen cifrá
nak tartom, és a sok helyen való vi-
,ágos festéseket, és pettyegetéseket 
mind a falon, mind a boltozaton ép
pen nem dicsérhetem. A templom
nak külső a i c h i l e c t u r á j á i 
dicsérhetem ugyan valamennyire, 
azonban nem találtam fel benne a 
szép sirpplititás!. A torony a temp
lom eleién a homlokrész közepén 
vagyon, és a templomhoz jól illik. 
Azonban sokai elvészen a templom 
szépségéből az, hogy kőfallal van kö
rülkerítve, hogy a piacra háttal van, 
és hogy szabad helyt nincsen. A 
templomnak által ellenében az os
kolaház vagyon, mely is egy alkalma
tos épület, az oskola egy a nagyok 
közül és a főbb oskola Háromszé
ken. Ennek a városnak szép és nagy 
épületjei közül mást nem tudnék 
említeni a Stabilis háznál, holott az 
második Székely Gvalog Regiment 
Obersterinek quártélya vagyon a 
Regement Cancelláriával együtt. 

Kézdivását helyt egy kis patak vá
lasztja cl Kantától. Ez egy falu, mely 
Fejér vármegyéhez tartozik , és 
amelyben a Minorita barátoknak 
klastromuk, templomuk, és oskolá
juk vagyon. Falunak elég szép hely
ség L a k o s a i t ö b b n y i r e mind 
katolikusok, és magyarok, vagy ro
mánok (...). 

Kézdivásárhcly népes hely, mint
egy ötezer lékk vagyen benne, mind 
szabad székelvek, vallásokra nézve 

reformátusok A? emberek itt igen 
sűrűen laknak, egymás hátán úgy
szólván, ugyanis sok házaknál négy
öt háznép lakik együtt egy fedél 
alatt, még több helyeken lehet pedig 
látni, hogy egy udvaron, két, három, 
négy ház áll, úgy hogy udvarnak 
majd semmi hely nem marad. Nem 
tudom más okát miért nem építenek 
inkább a város szélen, mint úgy egy
másra, hanem azt, hogy ezen város
nak igen kiesi földje vagyon. 

Az idevaló lakosok nagyobb részt 
mind mesteremberek, és sokféle ke
reskedést űznek, főképpen Brassóba 
és a két Román országba, az Ojt uzi 
és Bozzai passusokon által. A labri-
catumok (készítmények) melyek 
ezen városból kivitelűdnek, kivált
képpen mindenféle gyapot és gyapjú 
szőtt matériákból és megkészített 
bőrökből állnak. Jóllehet a kézdivá-
sárhelyiek nagyobb részént kereske
dő és mesteremberek mégis emellett 
katonák is, és ez a város egy Compá-
niát állít ki, emellett eontributiőt is 
fizet. (...) 

Zabola közel fekszik a moldvai 
szélekhez, egyfelől lávoloeska hava
sokkal megkörnyékezve. Hí éppen 
ekkor közönséges és országgyűlésre 
készülő gyűlés tartatott. A Székely 
Nemzetnek a gyüléMc bcnyúj<andós 
orvoslást kérő sérelmeinek fclolva-

lyeket gyermekeiktől megveretett, 
megszidalmaztatott, vagy megvette
tett szülék adtak bé. Bámulva kellett 
sebes szüléket látnom fiaik kezeitől 
m e g s ^ ^ ' t v e . A Nemes Szék gyűlé
se azonban nem hagyta büntetés nél
kül ezen természet ellen való fiaikat. 

Zaboláról a főkirálybírő Gróf 
Mikes János úrral volt szerencsém 
Uzonba mennem, egy helységbe, 
melyben egy nagy részt ez a Gróf úr 
bír. Kastélya nagy, és szépen épült, 
alkalmatosságokkal bővölködik, is
tállója válogatott lovakkal teli, lóis-
kolája nagy és fedett, kertje sokat 
ígérő. Nézd meg azonban ezen Gróf 
házainak belső elrendeléseit, vizs
gáld meg válogatott bibliotecháját, 
szemléld meg a szép rézmetszés ké
peket, és tapasztalni fogod, hogy e 
háznál a jő ízlés nem idegen. Uzon-
ból Brassó felé indultunk el. Két 
mérföldnyi menés után a Székely
földről kiértünk, Prázmárra jutván, 
mely is egy nagy szász helység Brassó 
vidékén, ahonnan Brassó egy mér
föld. 

Gróf Teleki Domokos 

(* Háromszéknek több Fehér 
vármegyéhez tartozó „foltja" volt) 

Basa Tamás kúriájának romjai és a 
református templom 7.abolán 

sását hazafiúi szívvel hallottam. A 
több közönséges dolognak pedig 
szép és rendes folyamatját és az okos 
kormányozást (vitte pedig ezt a főkir 
rálybíró úr) örömmel tapasztaltam. 
Nem tehettem azonban, hogy ezen 
gyűlésről egy sajnos megjegyzésem 
ne tegyem, ezt t.i. hogy egynéhány, 
sőt úgyszólván sok oly panaszok fel-
vetődésének tanújává lettem ame-

Itt zárjuk a Gróf Teleki Domokos 
Útleírásából válogatott szemelvények 
közlését. Következő lapszámunkban 
Szentiványi Mihály,pyaloglat Erdély 
beri'című naplójából közlünk részlete
ket. 



LELTÁRHIÁNY 
ra 
lei 
* 

A területrendezési tervalapjan felszámolás
ítélt települések jegyzéke Hargita megye ké
részében: 
Csiba, Zsögödfürdő (Csíkszereda) 
Kovácspéter, Várpatak, Visszafo
lyó (Gyergyószentmiklós) 
Kelemenpatak, Lunkán, Magyaros, 
Moglán, Székpatak, Válja, Vugány, 
Zenkány (Maroshévíz) 
Kárpituszbánya (Tusnádfürdő) 
Rakottyás (Bélbor) 
Deine, Csomortán (Csíkpálfalva) 
Potyond (Csíkszentgyörgy) 
Csíkszentlélek, Hosszúaszó, Szen-
timreifü rdő (Csíkszentkirály) 
Csengellér (Ditró) 
Galócáspatak, Nucén (Galócás) 
Hollósarka (GyergyóhoUó) 
Eszenyő, Mártonka (Gyergyóreme-
te) 
Güdüctelcp (Gyergyőszárhegy) 
Hágótő, Péntekpataka, Recefalva 
(Gyergyótölgyes) 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

* Kilyénfalva, Libán, Szenéte (Gyre-
gyóújfalu) 

* Fülpe, Kalnács (Gyergyőszárhegy) 
* Görbepataka, Komjádpataka. Pöl-

tinis, Ugrapataka (Gyímesfelsőlok) 
* Antalokpataka, Barackospatak, 

Bothavaspataka, Farkaspalló, Ká-
polnapataka, Sötétpatak (Gyímes-
középlok) 

* Csíkjenőfalva (Karcfalva) 
* Kászonfeltíz, Kászinimpér, Ká-

szonjakabfalva (Kászonal/íz) 
* Csaracsó, Göröcsfalva (Madéfalva) 
* Fundoja, Runk (Salamás) 
* Bükklok (Szépvíz) 
* Csíkverebes, Újlusnád (Tusnád) 

(A felsorolt falvak a jelenlegi admi-
nissztració szerint a zárójelben szerep
lő községek illetve városok részei) 

1969-ben az Olt és Maros felsőfolyásának 
vidékén, Csík-. Gyergyó-. Kászonszékben és 
Maroshévíz vidékén 6 város és 28 községbe szer
vezve 129 település létezetl (1 község. 19 falu 
városnak alárendelve)- 19S9-ben 1 municípium 
és5 város mellett 71 települést „engedélyeztek". 
A ..leltárhiány" 58 település, a tényleges szám 
44,96%-a. 

Zepeczuner Jenő 

SZEMTANÚ 
Mindnyájan úgy érezzük, hogy megélt és megírt (hivatalos) történelem 

között lényeges különbség van. „Nemzeti tudatunk erősítéséhez gyermekko
runkban a hősökön keresztül vezet az út. Mire felnőttünk, a hősökből árulók 
lettek, az árulókból hősök; a legtöbb érték átrendeződölt; az önkéntességről 
kiderült az erőszak; a békességről, hogy sokan félelemben élnek; a demokrá
ciáról, hogy jelző nélküli diktatúra; a közösen használt fogalmakról, hogy 
mindenki másképp értelmezte; az egyhangú egyetértésről, hogy többszólamú 
hallgatás." (Rubicon 1990.4.) Megélt, eleven történelmünkbe belefér két világ
háború, fogság és menekülés, impériumváltás, gazdasági válság, politikai rend
szerváltás, földosztás és kollektivizálás, államosítás, proletárdiktatúra és a 
„forradalmi munkásdemokrácia állama" (Ceauşescu korszak), vagyis az elmúlt 
emberöltő az emlékezés tárgya és a pályázat témája lehet. 

Amennyiben részesei akarnak lenni igazi történelmünk feltárásának VÁR
JUK VISSZAEMLÉKEZÉSEIKET A SZERKESZTŐSÉG CÍMÉRE! 

A legsikerültebb írásokat lapunkban közöljük és tiszteletdíjjal jutalmaz
zuk. 

Kortanú lehet a fénykép, a családra vonatkozó ügyirat (kisajátítási végzés, 
ítélet,, stb.), levelek, újságkivágások. Kérjük, hogy ezeket is küldje be! Minden 
beküldött dokumentumot visszaszolgáltatunk! 

A SZERKESZTŐSÉG 

A Haáz Rezső Kulturális Egyesület ezúton köszöni a 
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