
XVIII. A Fehér-Nyikó vidéke.

A Nyikó-mente népe, a székelynők legszebbjei. Bogárfalva. Szent-Lélek régi
temploma, harangjai. A Gordon sziklaüregei. Péterfalva fekhelye. Farkaslaka.
Szent-Mihály, római feliratok. A Nyikó-melléki székely lakadalom. Gada-patak,
völgye, Ketsed, Ketsed-Kisfalud, Dömöslaka, Pálfalva. Szalompataka, két
Benczéd. Várhegy, Firtos család, Demeterfalva, Kobádfalva, Mihály János emléke.
Konyha- és Bodolapatak. Tartsafalva, régi temploma, harangja. Csehétfalva, régi
harangja. Nagy- és Kis-Kadács.

Az Oroszhegy háta mögötti lázról több patak rohan le; ezek legjelentősebbike
a Nyikó, mely a Küküllőn innen lévő terjedelmes fensiknak nyugoti vizvezetője*.
Ez Farkaslaká-nál hagyja el az erdőségeket, s azután egy csekély délre kanyarodás
után, nyugoti irányt véve fel, párhuzamosan fut a nagy Küküllővel mindaddig, mig
Kereszturon felyül azzal össze nem ömlik. E folyamnak termékeny terén, és annak
számos jobbparti völgyületeiben egymást érik a falvak, ugyhogy főként a
Nyikómentén a csaknem összeépült faluknak egy hosszú, szakadatlan lánczolata
vonul el. És itten e népes völgyben lakik fajunknak legszebbike, ott vannak a
földnek talán legszebb leányai, kikre a „szép nem” kifejezés oly méltán reá illik,
mert sem a válogatott áruczikk gyanánt eladott georgiai szépségek, sem
Olaszország ünnepelt signorái, sem Irhon bájos misissei nem mérközhetnek a te
gyöngyeiddel, szép Nyikó völgye! s valahányszor átutazom lakhelyemhez
szomszédos virányaidat, mindig büszke önérzet gyulad kebelemben, mert
meggyőződhetem, hogy testi szépség és leki nemes tulajdonokra nézve is kevés
párja van népünknek, s ha a szobrászok és festészek ismernék e csendes völgyecske
titkait, bizonyára ide jőnének Venus, Juno, Hebe és Dianáikhoz mintákat keresni,
és találnának akárhányat, de főként Madonnaképekhez, mert a szemérmes szerény
székelyleányok, leginkább arra szolgáltathatnának mintaképeket.

Ha egy vasárnap átutazol e völgynek sűrűn egymást érő falvain; a szerény tiszta
házaknak kaczéron ékitett galambbugos kapuinál a házak előtt szokásos kis virágos
kertben*, vagy a kapuk melett elmaradhatlan fedeles ülőpadokon*, mindenütt
láthatod ezen magyar mezben diszes alakokat, kik szendén mosolyognak reád;
kikkel ha szóba állsz, annyi természetes észt, s azzal párult kellemet találsz,
mennyit bizonynyal Europa egyik iskolázott népénél sem; mert a magyar, de főként
a székelynél meg van a keleti népeknek azon sajátsága, hogy a természet éles
ésszel, józan felfogással, s egyenes lélekkel ruházta fel; oly szép, kellő kimüvelés
és fejlesztés által dicsővé, nagygyá váló tulajdonok, minőkkel a nehézkesebb
gondolkozásu, s lomhább véralkotu nyugoti népek nem birnak. És ez elönyös
különbséget azonnal felismerheti az, ki e nép életét szokásait és jellemét
tanulmányozza, ki pedig azt teszi, bizonnyal büszke önérzetet merithet székely
népünknek közelebbi ismeréséből; s örömmel győződhetik meg arról, hogy itten a
népfönségnek ritka nemes magvai vannak elhintve, melyek a szabadság és
népnevelés éltető sugarainál egykor még nemesebb gyümölcsöket fognak érlelni.



A Diafalvánál eredő Bogárpataka már a Nyikó vidékéhez tartozik, hol a patak az
észak-irányból letörtető Nyikóba ömlik, ott fekszik Szent-Lélek és fennebb filiája
Bogárfalva,* melyekről, mivel határuk kicsiny s köves, azt mondja a példabeszéd,
hogy: Bogárfalva, Szentlélek, ott laknak a szegények.

Szentlélek e vidék községeinek volt központi anyamegyéje, s mint ilyen már a
XIV.-dik század elején emlittetik*. Átmeneti korszakból való régi tempoma annyira
átalakult, hogy csak szakértő tud egyes oly mürészleteket az uj kontárkodás vastag
kérge alól kiészlelni, melyek nyomán annak a XIII. századra felvihető épitési korát
meghatározhatja. Ilyen szentélyének keresztboltozata, melynek két belőlről kifelé
hajló kajácshoz illesztett háromszög gerinczei, két horony és a csúcsszögletének
átszelete által vannak tagozva, és faltőszerü hosszukás gyámkövekre nyugasztva.
Ilyen a szentély polygon zárodása és csúcsives sekrestye ajtaja mellett a letörpitett
hajón megmaradt két kapuzat, melyek körívesek, a déli mellékajtó két lemez közé
foglalt hengerrel, a nyugati főportale két horony elválasztotta két henger tagozattal.
Mindkét harangja a 16-ik század első feléből való.* Volt ugyan ennél egy sokkal
régibb harangja, melyet a hagyományok szerint Bákóba szállitottak. A harangok
Bákóba szállitásának hagyománya nagyon sok helyt meglévén a székely földön,
arra enged következtetni, hogy a törököknek szokásuk volt beütéseik alkalmával a
harangokat valószinüleg ágyuanyagnak elvitetni, mikor azt Bákóba, mint első
határszéli állomására hordattak össze.

Az Oroszhegy feletti Őrhegygyel összefüggő, meredeken lemetszett hegylánczolat
nyulik le nyugat felé, előlépcsője ez a Hegy-nek nevezett, – már emlitém
fenlapálynak. Ennek – mint a helyelnevezésekben oly gazdag Székelyföld minden
hegylánczolatainak – több neve van, mint: Dankosutja, Elethutja,
Szarvaskő, stb.* Gordon nevü végbütüje alatt fekszik Farkaslaka, mely csak egy
század óta vált meg Szentlélektől és lett önálló egyházmegyévé: épitett is magának
oly szép nagy templomot, mely akár városba is beillenék.

A falu felett emelkedő Gordon festői omladványa közt több üreg van, ilyen
a Sárkánylik, a melyben elrejtett kincset sárkányok őrzik a néphit szerint.
Jelentékenyebb ennél a Gordon délnyugoti szögleténél levő Nagy Ferencz lika. Itt a
conglomerát sziklába több öl hosszuságu üreg van bevésve; ezt egy magányszerető
Nagy Ferencz nevü ember készité; ott van egy szobor-ürszerü bevéset, hol kézi
malma volt.

Alább egy dombot Péterfalvá-nak hivnak; a hagyomány szerint itt laktak előbb a
farkaslakiak. És hogy itt ugyancsak volt emberi tanya, bizonyitják a most is nagy
számban található tégla- és hüvelykvastag cserépdarabok.

Ezen Péterfalvát pedig a sziklaürt lakó Nagy Ferencz fiai épiték, mond a
hagyomány, de bajosan megközelithető helytt feküdvén, lakói elhagyták, s a
völgybe levonulva épiték Farkaslakát.

A Gordonon hátul Szencsed nevü helyen egy utmetszéskor régi pánczélokat,
vasinget, s érdekes régi fegyvereket találtak; fájdalom, azok mind Bécsbe



vándoroltak! A vadonban, hol a fegyverzetet lelték, régi szántóföldek mezsgyéi is
látszanak, azt bizonyitva, hogy ott harcz és földmiveléssel foglalkozó emberek
laktak.

A Farkaslakával csaknem összeépült Szentléleknél a Nyikó völgye nyugoti irányt
vesz. A szentléleki egyházmegyéhez tartozó Malomfalván alól Sz.-
Mihály következik, mely minden szent neve daczára derék unitárius falu. Innen
elkezdve aztán a Nyikó és mellékvölgyeiben kizárólag unitárius népesség lakik.

Szent-Mihály tájatt (kissé fennebb) a Gadapataka és épen a falu közt
a Szalompataka szakad jobbpartilag a Nyikóba; mindkét völgy lakott, és azért illő,
hogy oda betekintsünk. Igy a messze felnyuló Gadapataka kies völgyében ott, hol
ez a Tarcsapatakával egybe foly, fekszik Ketsed*, alább filiája Ketsed-Kisfalud. E
faluk e vidéknek egyetlen református egyházmegyéjét alkotják, mely hogy miként
ékelte be magát ide a katholikus és unitárius elem közé, kimagyarázhatlan. A két
csermely közti dombot régi templom koronázta, melynek lebontott anyagával
épiték a mostani uj templomot. A falutól észak-keletre a Parajdra vivő országuton
felüli vadonban egy helyet ma isDőmöslaká-nak neveznek. A hagyomány azt tartja,
hogy ottan ily nevü falu feküdt, s e hagyományt igazolják az ott található
cserépdarabok és régi szántóföldek mezsgyéi, ugy a papösvény nevü hely is, hol a
ketsedi pap Dömöslakára, mint filiájába átjárt. A tatárok által szétdúlt falunak lakói
elszéledtek. A Gadapataka eredeténél, a Firtossal magasságban
vetélykedő Szilastető alján legalább is 2500 lábnyi (tengerszin feletti) magasságban
fekszikPálfalva* honnan származott, a János Zsigmond ellen 1562-ben fellázadt
székelyek választott főkapitánya, a szerencsétlen véget ért Nagy György.* A falu
között egy régi épület van, melynek régiségéről vastag ódon falai mellett az ajtó-
szemöld feletti 1647. évszám is tanuskodik; hagyomány szerint ez Udvarhelyszék
egykor hires királybirája, Tarcsafalvi Mihálynak volt curiája.

Az ezzel párhuzamosan egész a Firtos aljáig felnyuló Szalompatak völgyében
fekszik a két Benczéd. Ezen egybe épült két falutól észak-nyugatra egy kerekded
erdő nőtte dombot Várhegynek neveznek; s látszanak is ott egy kis erődnek
homályos nyomai; a keskeny hegynyakot átszelő sáncz és a kút helye tisztán
kivehető. Benczéden lakik a Firtos család, régebb nagy birtoku, ma elszegényedett
primor család; VI. Károly a már azelőtt is nemes Firtos családot birodalmi
nemesekké teszi. Ez okmányon lévő czimerüket a hegytetőt koronázó Firtos vár
mellé helyezett Erdély és Magyarország czimere alkotja. Hagyomány szerint e
család volt Firtosvárá-nak utolsó birtokosa, kiktől a szerzetesek csel által szerezték
azt meg. Benczédi volt a 16-ik században élt Székely István, ki a magyar
irodalomnak egyik legtevékenyebb, s legérdemesebb munkása volt. Számos
magyar nyelven megjelent munkái közt legnevezetesebb a Krakkóban 1558-ban
kiadott Világ króniká-ja és Magyar króniká-ja. E mellett sok más vallásos könyvet,
naptárt irt, magyarra forditotta a zsoltárokat, sőt a biblia magyar forditását is
megkezdette volt.*

De ideje Sz.-Mihályra megtérnünk.



Szt.-Mihály már 1332-ben önálló egyházmegye, és pedig oly tekintélyes, melynek
két lelkésze van*. Nevét valószinüleg Sz.-Mihálynak szentelt azon egyházáról
(illetőleg ennek védszentjéről) nyerte, mely központi anyaegyháza volt a még most
is Sz.-Mihályhoz tartozó szomszéd 5 falunak.* E templom nem régen szedetett le, s
miként hite bevehető emberek állitják, igen diszes, faragványos kövekkel volt
burkolva, azonban az 5 falu népét befogadni kicsiny levén, fekhelyére, és nagyrészt
anyagával épittetett a mostani szép nagy egyház. Fájlalnunk kell, hogy a régi
egyház faragványos kövei eltemettettek az uj épület falai közé, és ezt annál inkább
lehet fájlalnunk, mert a hagyományok szerint azokon sok felirat, és a feliratok közt
több hún betűkkel irt is volt. Ezek – melyek irodalomtörténeti tekintetben, de
másként is lehettek becsesek – örökre el vannak temetve, s még azon régi harang is,
mely a régi egyházból szármozott, s melynek czikornyás feliratát akkor tájat senki
olvasni nem tudta, 1848-ban beadatott ágyunak.

S igy ezen nevezetes régi épületből misem maradt fenn; de mégis van, ha nem is a
régi egyházból származó, de mindenesetre becses műemléknek tekinthető régiség
itten. Azon két római feliratoskő*, melynek az uj egyház torony aljában vannak
befalazva, szerencsére akként, hogy feliratos lapjuk kifelé forditott helyzetben van.
Hogy ezen maholnap vakolás alá kerülhető emléktöredéket a feledékenységtől és
megsemmisüléstől megvédjem, azoknak már is nagyon elkopott és bajosan
olvasható feliratát ide iktatom.

A jobb oldali köven e van:

D O M:
COH IIII HISPAN
EO .... CVI PRAE...
ESI. P DIVIVS
ITALICVS. PRAEF
DOMI MAVRE
IANIA CAESA
RE..... IS V.... L M.

Mi, Torma Károly felfejtése szerint ezt teszi:

Deo Optimo Maximo
Cohors IIII-a Hispanorum
Equitata cui prae est
Divus Italicus praefectus
Domo Mauritania Cesareensis
Votum (solvit) Lubens merito.

A baloldali kő felirata ez:

D O M.
C IVIS IVLIA
NVS PRAEF
C ° H IIII HISP
EO .. DOM R ° M



V S L M.
Felfejtése, Torma Károly értelmezése szerint:

Deo Optimo Maximo
C. Julius (?) Julianus
Praefectus Cohortis IIII.
Hispanorum equitate Domo Roma
Votum solvit Lubens merito.

E szerint mindkettő római fogadalmi oltár, és nevezetes azért, mert azt bizonyitó
adat, hogy a rómaiak a Nyikó környékén is megfészkelték volt magokat; adat arra,
hogy a IV-ik hispaniai lovas Cohors állomása itten volt. Különben én azt híszem,
hogy e kövek Enlakáról kerültek ide, hol mint később meglátandjuk, egy római
castrum állott s hol a IV. hispániai Cohors ottvoltát bizonyitó még más feliratok is
vannak, hihetőleg, miként az mindenütt divatos, sirkőnek hozták volt azt át a
szentmihályi temetőbe.

Az eszmék terén meg van engedve a szökés, és ezen erkölcsi jog alapján Róma
őskoráról, a római műemlékek kutatásáról egy merész ugrással átszököm ezred
évek során, s a multtól visszatérek a jelenre; hisz munkám ugy is egy szellemi
quodlibet, hol minden tárgyat érinték, s ha más érdeme nem is lesz, de az igen,
hogy sok mindent, mi már-már feledékenységbe sülyedt, felelevenitek, s megvédek
a teljes eltünéstől, sok helytt talán avatatlan kezekkel kontárkodtam, de fognak
bizonyosan szakértő és ügyesebb kezek találkozni, kik az én figyelmeztetésem
alapján majd tárgyilagosan fogják észlelni a dolgokat, s a felfogott szálakból diszes
emlékfüzért kötnek a hon oltárára.

Rómáról térjünk vissza szép hazánkra, a római hősöktől nem kevésbé hős
népünkhöz; mert mint már emlitém is, egyik főfeladatom a népismertetés volt, s
mivel itt egy vallásilag egyöntetü, és igen szép jellegü és jellemü nép között
vagyunk, helyén látom a népszokások ismertetése tekintetéből leirni a Nyikó-
melléki nép lakadalmi ünnepélyét, azért is, mert az egészen eltérő a más vidéki ily
ünnepélyektől; azért is, mert az ily ünnepélyek leginkább jellemzik a népet; de
azért is, mert korunk átidomitó hatalma az ily népünnepeket lassankint
átváltoztatja, eltünteti. Miért azokat, mint a népéletnek jellemző nyilvánulatát,
szükséges hogy megvédjük a feledékenységtől.

A Nyikó-melléki székely lakadalom.

A nász népe.

A nász népe ezelőtt fehér köpenyes lovasokból állott, kik pároson és illő rendben
mentek. Utánok két – négy-négy, néha hat örök által vont – szekér ment, melyek
közül az egyik a mennyasszonyi hozományt – a sok tulipános bútort, czifrán szines



fejtővel* kivarrott ágynéműt stb. – vitte; a másikon a mennyasszony, nagy és kis
nyoszolyó, és a mindig müködő zenészek ültek. Most a násznépe nem lóháton,
hanem lószekereken megyen, a hozományt és mennyasszonyt azonban – ha csak
nagyon messze nem kell vinni – most is ökörszekeren szállitják, azért, hogy a
menet lassu, méltóságos legyen; hogy a mennyasszonyt és diszes hozományát
mindenki kedve szerint szemlélhesse, de azért is, mert az ily mennyasszonyi fogat
igen feldiszithető, ilyenkor a legfehérebb, s legnagyobbszarvu ökrök választatnak,
melyeknek szarvokra színes kendőket, virágokat, zöld ágakat tűznek, illatárt
terjesztő, szemgyönyörködtető szin-pompában.

A jármok rendszerint a metsző-müvészet remekei, a magas járom-pálczák, a kifelé
toll-szerüleg hajló bordiczák (a jármot összetartó két lapos fa) egészen metszések,
virágok és arabeskek csinos fonadékával elöntve, veres és zölden kiszinezve, igen
díszes ékitményül szolgálnak; ily ékes metszésekkel diszlik a jármot tartó tézsola-
fő*, ilyen a dísz-szekérnek tengelye, lőcse és lajtorja fokai is. Az ökörfogat iránti
ezen előszeretet keletről veheti eredetét, hol még most is a háremek szép hánimei
(hölgyei) leginkább kedvelik az ökör által vont arabákat (kocsik); s azon kegyeleten
is alapulhat, melylyel a földmüvelő székely a szarvasmarha iránt viseltetik.

A lakadalom napján, bizonyos meghatározott órában a nász népe a vőlegényi
házhoz gyül, s innen indul a mennyasszony után, lakjék az ugyanazon, vagy más
községben. Utközben folyást szól a zene, a jókedvü rikoltozás, s a pisztolyok
durrogása. Az asszonyok hamuval tölt hasadt fazakokat csapnak a kapujok előtt
elvonuló násznép elébe, néhol szalmatekercscsel kötik át az utat a virgoncz ifjak; és
ezelőtt a volt a jó lovas és derék legény, ki azt átszöktette; ki átugratni probált, de
nem tudott, azt lenevették. Most neki hajt az ily szalmatekercsnek a lovas-szekér, s
vagy átvág azon, vagy lovai megbokrosodnak, nem mernek reá menni, hanem félre
szöknek, prüszkölnek, mi a nézőket ismét nagy nevetésre fakasztja. Sokszor fákkal,
dészkákkal torlaszolják át az utat annyira, hogy a násznépnek le kell szállani, s
elhordani a nézők nagy mulatságára.

Még most is teszik néhol – a mit ezelőtt soha el nem mulasztottak, – hogy a lányos
házhoz közelítve az előköszöntők előre mennek szállást kérni a menyasszonyi
háznál, hová a rokonság és hivatalosok már vannak begyülve.

A szálláskérés ekként történik: Az elejébe állók az előköszöntőket üdvözölvén, az
előköszöntők szónoka – ki szószóló nevet visel – ekként szól:

„Jó uraim, édes atyánfiai, bátorságot vettünk magunknak kegyelmetekhez bejönni,
messze földről fáradt utasok vagyunk, s több reánk váró társainkkal együtt egy
kevés ideig szállást kérnénk, igérvén, hogy alkalmatlanok nem leszünk
kegyelmeteknek.”

Mire a leányos ház úgynevezett szószólója felel:



„Istené a szállás, kedves atyámfiai! jóllehet nem tudjuk, hogy kegyelmetek mi
járásbeli emberek; de ugy látszik, hogy nem járnak roszban; azért csak tessék
bejönni, és megtelepedni mi nálunk.”

Ezzel egy kis búcsuvétel után az előköszönők a várakozó násznéphez visszatérnek,
s azzal együtt bemennek a kért és megnyert szállásra. Ekkor a násznép szószólója a
háznál levőket igy köszönti.

„Szerencsés jó napot kivánunk kegyelmeteknek! örvendünk, hogy egészségben
láthatjuk mindnyájokat. Az Isten mostani fáradozásunkat tegye szerencséssé.”

Ezt a beköszöntést a ház szószólója fogadja ahoz találó felelettel.

Az érkeztek megtelepedtével a vőlegény szószólója elő áll, felhivja a
menyasszonyos ház megbizottját teendőik végzésére, a házasságról való ilyen
forma hosszabb rövidebb mondókával.

„Kedves násznagy uram! Tudva lévő dolog, a mint az ur Isten is mondotta, hogy
nem jó az embernek egyedül lenni. Tetszett azért az Istennek, hogy nekie társat
teremtsen; teremtett is, adván a férfi mellé az asszonyt. A mi kedves ifju atyánkfia
N. N. is, látván, hogy egyedül lenni milyen rosz, kevés idővel ezen becsületes
háznál, ez háznak N. N. nevü hajadonát feleségül igérvén neki a szerető szülők, s a
mi vőlegényünk velünk – s tiszteletes papjával és mesterével – való idejövetelre is
azért történt, hogy választottját számára magunkkal vigyük, kit is azért szépen
kérünk kegyelmetektől.”

Erre a válasz:

„Mi is ugy tudjuk kedves atyámfiai! hogy a házasságot a férfi és asszony közt az
Isten azért szerzette, mert nem jó az embernek egyedül lenni, s ha az ur Istennek
ugy tetszett, hogy vőlegény uram ő kegyelme ezen becsületes háznál találja fel
házas társát, nem is tagadjuk meg.”

A mennyasszony előmutatás egy kis mulatságos jelenet után történik meg, t. i. a
menyasszony helyett elővezetnek valamely öreg asszonyt vagy éppen rút nyomorék
nőszemélyt „mondván: Itten vagyon kiért kegyelmetek jöttek.”

Mire azok felelnek:

„Becsüljük ő kegyelmét is, de nem talál minket akár elől akár hátul vizsgáljuk, nem
nékünk való, más kell nekünk” s más tréfás megjegyzések mik közkedélyességet s
jókedvet deritnek.

Még egy két más személynek hasonló módon való elővezetése után csakugyan
előhozzák a menyasszonyt, ki az előtt szokásos diszpárta helyett most szalagokból
és leginkább fejér virágokból készült koszorut hord fején, s kit midőn a kérők
meglátnak, kiáltják. „Ez a mienk!” Mire a vőlegény elibe lépvén megszólal a méla
bús, később vigra forduló zene, s a vőlegény választottjával eljára a menyasszonyi
tánczot, s rövid mulatozás után a pap többnyire ott lévén, megtörténik az eskü.



Ez alatt a menyasszony házánál lévők és az oda mentek azzal mulatják magokat,
hogy azok ezeknek kerékszegeiket észrevétlenül kíveszik, hogy az elinduláskor
kerekök kiessék, mi ha a szekér őrzők jól nem vigyáznak, meg is történik; de azok
ilyenkor nagyon éberek, s viszont ha ők is a menyasszonyi ház udvarán valami
haszonra valót előtalálnak, például széket, nyársat, szitát stb. felpakolják, sőt ha a
háziak észre nem veszik el is viszik, vagy csak váltságért adják ki, mely egy máson
tett tréfákon aztán jókat nevetnek.

De csakhamar közügy veszi a figyelmet igénybe, mert a parafernum (hozomány)
felpakolása kezdődik a fennleirt czifrán kiékesített szekérre vagy szekerekre. Mit a
búcsuzódás követ.

Ez most a legtöbb helyen csak egyszerűen néhány szóval történik, azonban ezelőtt
mindenhol, s ma is néhol, versezettel s nagy teketoriával ment és megy végbe.

A távozásra kész leány előbb atyja keblére borul s siró, éneklő hangon ekként vesz
bucsut:

Kedves édes atyám! én bucsuzásomat,
Elsöbben is hozzád nyujtom én szavamat,
Mert te Isten után viselted gondomat,
S tudom sajnálod is tőled-válásomat.
Azért rád kivánom az Urnak áldását;
Szállitsa rád mint a bő viz-áradását;
S mikor elvégezed életed folyását,
Adja meg lelkednek örökös szállását.

Anyjától igy:

Kedves szülő-anyám! már tehozzád térek
Mig uj szállásomra te-tőled elérek;
Áldást Istenemtől én te-réád kérek,
A kit én szivemből, szüntelen dicsérlek stb.

Ilyenformán búcsuzik testvéreitől, közeli rokonaitól, leány barátnéitől.

S megindul a násznép zene és sürü pisztolydurrogások közt, s mikor visszaútjának
felét mintegy el mente, megáll, mire a már jókedvü férfiak megrohanják azt a
szekeret, melyen a menyasszony s nagy nyoszolyó ülnek, megfogják, emelik,
mások kiáltják „döjtsétek fel, ha meg nem váltják magokat” ekkor a nagy
nyoszolyó megváltja magát e czélra vitt pálinkával és mézes kalácscsal, melyből a
násznép, s a nézők is részesülnek.

Ezután a nászmenet győzelemről megtérő táborként folytonos vigadozások közt,
győzelmi indulóval (mi rendszerint a Rákóczi induló) folytatja utját a vőlegényi
házhoz.

Az itteni vendégség.



Itt van a czifrán felterített, mézes pálinkával és kalácscsal megrakott asztal, melynél
az első helyre, mint a nap hősei, a vőlegény ül menyasszonyával, közvetlen
melléjök, ha jelen vannak a papot és mestert helyezik, ezek után az éltesebb és
tisztesebb egyéneket.

A letelepedés után a lakadalom gazdája a paphoz fordulva igy szól: „Kedves
Tisztelendő ur! s atyámfiai közönségesen! N. N. uram ez előtt egy nehány napokkal
megszólította volt kegyelmeteket a maga gyermekeinek tisztességtétele napjára egy
kevés ételnek és italnak elköltésére, a melynek első zsengéjét itten feltéve látják,
tessék részesedni belőle, s a miből részesedik, azt az Isten szolgáltassa kinek kinek
egészségére.”

Erre a pap egy két szóval felel, s miután rövid asztali imát mond, elkezdődik a
lakoma.

A nők előszedik az alkalomra hazunnan* hozott süteményeiket, kalácsaikat, mézes
pálinkájukat s van köszöntgetés, kinálgatás. Mindenki többnyire asztali
szomszédjára köszönti poharát, de azután a távolabb ülőkre is el nem mulasztják
ezt tenni ily módon: Egy kis üveget megtöltnek italukból, tetejére darab kalácsot,
vagy süteményt helyezve, kalácscsal tölt tányérra teszik s az asztal mellett mindig
fennállva vigyázó gazdának adják, ki azt a megjelölt egyénhez vivén igy szól:

„N. N. uram tisztelte kegyelmedet s ime ennyi jó akarattal kiván kedveskedni
kegyelmednek.”

A megkinált megköszönve s elfogadva a küldeményt, többnyire hason módon
viszonozza; a fiatalság az ifju nőknek élczes és tréfás, nem gyakran ingerkedő két
értelmü izeneteket is szokott tenni, melyekben a székely leleményesség és finom
észjárás nem egy példáját lelhetni fel, s mely folytonos derültség, nevetkezés, és jó
kedvben tartja a társaságot. A székely vendégeskedésekben még feltalálhatók most
is azon ős hun szokások, melyeket Príscus Retor Atilla udvarának leirásánál oly
élénk szinekkel ecsetelt; még megvannak a hunoknál szokásos pohártöltők, az
ünnepélyes pohárköszöntések, melyeket a felköszöntött fennállva fogad, meg a
Priscus leirta compotatiók, kinálgatások, s meg főként a lakadalmok alkalmával
szokásos móriók, vagy étel után élczeskedések; mert nincsen nép, mely a régi jó
szokásokat oly szivósan megtartá, mint a székely nép.

Ezen előleges italozás és csemegézés után felteszik a lakadalmi ebédet, rendesen
levest, sóba főttet, és az elmaradhatlan töltött káposztát, midőn pedig az étkezés
lejárt, a nők előveszik sültjeiket, rendesen az emblematikus töltött csirkét, mert itt a
Nyikó mellett az a szokás van, hogy az odahivottak feleségei hazunnan hoznak
sültet, miből aztán ujból elkezdődik a kinálkozás.

Az asztalozás végeztével szokásban van, hogy egy magát a megnem ősmerhetésig
beburkolt egyén, kezében egy nagy fakalánt tartva, megjelenik az asztalnál
siránkozva. „Jaj! Jaj Édes! atyámfiai? a szakácsasszonyunkat nagy
szerencsétlenség érte, mikor a levest kevergette, az ráömlött s elégette a feje



tetejétől lába talpáig mindenét. Segéljenek uraim, asszonyaim, rajta; mert ha nem,
kifogyunk belőle.” Az ilyes kéregetésre aztán pénzt vetnek a szakácsné számára a
vendégek.

A zenészeknek is igy kéregetnek, egy – többnyire az előbbi – magát kendővel
beburkolt egyén rémitő siránkozó hangon betartja a vendégek elébe a hegedüt
mondván: „No édeseim! elhasadt a muzsikus hegedüje, nincs mivel megcsináltassa;
ha nem segéljük, ma biz egyet sem húz többet,” mire a betartott tányérra adakoznak
a zenészeknek.

S miután mindezek megtörténtek, a pap, vagy ha jelen nincsen, egy más egyén
megköszöni a gazdának szivességét, mit az viszonoz. Az asztalozást ismét
berekeszti egy rövid ima s megkezdődík a vigság

a menyasszonyi tánczczal.

Miután legelőbb is egy tánczot eljártak a felkelés után, a tánczrendezője jelt ad a
menyasszonyi táncz kezdetére, mely mindig magyar táncz, ezt a menyasszonnyal
minden a lakadalomban jelenlévő férfi köteles eljárni.

A vőfél a menyasszonyt átadja valamelyik férfnak, ki egy kört tánczolva, vissza
viszi a vőfél kezére, a muzsikus előtt álló tányérra pedig tetszése szerénti
mennyiségü pénzt teszen. A vőfél a gondnoksága alatti menyasszonyt más
tánczosnak adja át, s ez is mint az előtte tánczolt ugyan azt teszi, s igy rendre
minden ott jelenlevő férfi eljárja a mennyasszonyi tánczot; még az öregebbrendű
férfiak sem menttek ezen megtiszteltetésként beszámított körtáncztól.

Az ekként begyült pénznek bizonyos része a zenészeké, kik felfogadásukkor előre
kialkusszák, hogy a menyasszony – táncz – pénznek hányad része legyen az övék, a
többi pedig a menyasszonynak marad.

A menyasszonyi táncznál a tánczoltatónak szemesen kell tánczosnőjére ügyelni,
mert a többi tánczosok mind abba mesterkednek, hogy a menyasszonyt előle
valamikép elszöktethessék, a mi ha megtörténhetik, 2–4 kupa bort kell büntetésül
fizetnie, hogy miért nem tudott jobban vigyázni a rábizott menyasszonyra; ez az
elszöktetés annyival könnyebben történhetik, s történik is, mert ugyanakkor mások
is szoktak más tánczosnőkkel tánczolní s a tömegbe könnyebben rá lehet a
menyasszonnyal tánczolót szedni; valaki beszédbe ered vele, ingerkedik, s ha nem
figyel jól, a tulról leselkedők elkapják tőle a menyasszonyt, a mely jelenet a
lakadalmi gyülekezet vidámságát ugyancsak magasra szokta fokozni. Ilyen a
menyasszonyi táncz.

Még meg kell utólagosan említenem



az ajándékszedést,

mi még a menyasszonyi háznál az elinditás előtt történik.

Legelőbb a vőlegény násznagya által átadatja menyasszonyának vőlegényi
ajándékát, t. i. a főkötőt, csizmát, és egy nagy selyem kendőt. Ezután a szülők is
tesznek valami igéretet leányuknak; mások pedig pénzt, edényt, kalánt, kést, villát,
vásznat, asztalnémüt, öltönydarabokat stb. Az átadást a násznagy ezen mondokával
teszi.

Halljon szót menyasszony asszonyom! N. N. uram, vagy asszonyom kiván
kegyelmednek ennyi ajándékkal kedveskedni a melyet itt nálam jelen lenni lát, ezt
nem elég neven, hanem csak jó néven vegye; mert igéri magát, hogy ha Isten ez
árnyék világban élteti, több jókkal is fog kedveskedni.

A menyasszony mellé ült nagy nyoszolyó pedig átveszi az ajándékot s amannak
nevében köszöni meg:

„Köszöni menyasszonyom ajándékát, s igéri, hogy ha Isten élteti, meg is fogja
szolgálni.”

A menyasszony is szokott ajándékot adni, pl. vőlegényének egy csinos selyem
nyakkendőt és egy magyaros szabásu szép inget, ipjának, anyósának, az ezekhez
tartozóknak, a nagy és kis nyoszolyónak valami egyéb azok előtt kedves tárgyat, de
aztán ezek is mindnyájan adnak neki valami becsértékben azt felülmuló ajándékot.

Ezenkivül a menyasszony az őtet és parafernumát szállitó béresek vagy
kocsisoknak is ad veresesen tarka kendőket, melyet ők ökreik szarva hegyére, vagy
lovaik kantárára kötnek s ugy hajtanak haza.

Még felemlítendő az is, hogy a lakadalom folyása alatt a vőlegény és menyasszony
mindig egy tányérról egyszerre esznek, mint egy példázataként annak, hogy ők
kötelesek az életben egyesek lenni és összetartani.

Még nagy szerepet játszik a Nyikló melyeké lakadalmaknál a

prémes és mellé való pálinka.

A prémes egy eredeti, és csak ez alkalomra használt székely sütemény, kerék
idomu kalács, melynek külkerülete tésztaszelettel van szegélyezve, benn pedig
kikoczkázva; ezen kerület és koczkákba van szurdalva a prém; a prémet pedig
arasznyi magas veszőcskék képezik, melynek zöld lombos ágaira vékony
fonadékba tekert vagy dió nagyságba ídomitott (zsirba kisütött) csemegék vannak
aggatva, melyek mint gyümölcs fájáról étvágyingerlőleg csügnek alá.

A menyasszony, nagy és kis nyoszolyó pálinkája közönséges mézes pálinka.



Prémesse és ily pálinkája van a menyasszonynak, nagy és kis nyoszolyónak, ezeket
a lakadalmi gazda néhol étkezés előtt, néhol étkezés után adja be a vendégeknek,
mondván:

„Menyasszony asszonyom, vagy nagy és kis nyoszolyó asszonyom jóakarata,
tessék részesedni belőle.”

A vendégek pedig megköszönve ilyeket szoktak mondani:

„Ó mint megtermettek ezek a fák, legyen az uj pár élete is minden jóban ilyen
termékeny.”

Ezen feltett prémesből és pálinkából mindenkit kinálnak, hogy mindenkinek
alkalma legyen ilyen jó kivánatának nyilvánitására.

A lakadalmi ünnepélyt végre befejezik

a kárlátók

Ezek a menyasszonyos háznál és a vőlegényi háznál is összesereglett vendégeknek
küldöttei, kikhez a legközelebbi rokonok, szülők és testvérek is csatlakoznak. Ezek
a lakadalmat követett napon megjelennek az uj házaspárnál, köszöntik s vezetőjük
körülbelül igy szól az elibe állott házi szószólóhoz:

„Örvendünk, hogy egészségben találhatjuk kegyelmeteket; nagy tünődésünk volt a
mióta kegyelmetek a tegnapi napon eljöttek N. N. uram becsületes házától, hogy
valjon szerencsésen érkeztek e haza azokon a hitvány utakon, s valamely rosz
ember miatt nem történt e valami károk s különösen, hogy a mi kegyelmetek által
elhozott leányunknak nem lett-e valami baja? S azért jöttünk, hogy ezeket
megtudva, magunkat megnyugtassuk.”

Mire a házi szószóló vagy násznagy felelete ez:

„Mi is szivünkből örvendünk, hogy uram kegyelmeteket egészségben és
szerencsésen magunkhoz érkezni láthatjuk, hálá Istennek semmi bajunk nem történt
tegnapi utunkban, s kedves menyasszonyunk is épen, egészségben van.”

Mire az előbbi szóló ismét felel:

„Örvendünk ezen, s látjuk is, hogy kegyelmetek jól vannak, de szeretnők a
menyasszonyt is látni, hogy vajjon igaz-e, a mit kegyelmet felőle monda?”

Erre a már ekkor lekontyozva és főkötőzve lévő menyasszony elővezettetik, a
kárlátók pedig szinlett elbámulással mondják:

„Jaj, jaj, de hogy ne volna baja, mikor mi ép fővel adtuk át kegyelmeteknek, s ime
ilyen hamar ugy össze van rontva a feje, hogy be is kellett kötözni; mi lelte
szegényt? – el kell pusztulnia.”



„Dehogy! – felelnek a háziak – az igaz, hogy mult északa valami lelte; de ne
búsuljanak a kegyelmetek, mert olyan doktor fogott a gyógyitáshoz, hogy
okvetlenül meg kell gyógyulnia.”

Ilyen s hasonló beszélgetés s jóizü kedélyes ingerkedés után, ujra mulatozás, evés-
ivás következik, s igy utólakodalmat csapnak, melyet szintén táncz szokott
befejezni.

Ez rövid vázlata a Nyikó-melléki unitárius nép lakadalmi ünnepélyének és azt
egybehasonlitva a havasalji katholikusok ily ünnepélyével: el kell ismernünk és
bevallanunk, hogy ebben sokkal több nemzeti jelleg s jó kedélyből kifolyó nemzeti
zamat van, mint abban, melyet a szentirásból való hosszadalmas, gyakran
unalmassá váló idézések és példázatok gyakran nehézkessé, a székely nép
könnyűded tréfás jellemével, s néha meglepően kedves leleményességével
ellenkezőleg, igen komolylyá, imaszerüvé tesznek.

Most pedig e kis megállapodás után, folytassuk útunkat a Nyikó kies vidékén,
melynek szűk, csak itt-ott kiszélesedő volgyét sürűn egymást követő, csaknem
egészen összeépült, kertek lombdús sora által összefoglalt, szépen bekeretelt faluk
hosszu sora tölti be.

Sz.-Mihálytól alig nehány ezer lépésnyire van két filiája, a teljesen
összeépült Demeterfalva és Kobádfalva.* Mihály János Udvarhelyszéknek e szazad
elején jeleskedett királybirája Kobádfalván lakott (bár Almáson született). Ez
ember áldásthozó életének emléke még most is él, s élni fog a nép kegyeletében, a
hagyományok szentesitő, örökös emlékkövén, mert ő életét polgártársai és a haza
szolgálatára szentelé, s igazságszeretete kinyerte az utőkornak elismerését annyira,
miszerint példabeszéddé vált, hogy „meghalt Mihály János, oda az igazság.”

Felemlitők fennebb azon századokra kiható érdemeit, melyet a sz.-kereszturi
unitárium collegium épitése és ujra szervezése körül oly önfeláldozólag szerzett.
Jellemzésére egy történeti tényt jegyzünk itt fel, mely csak a mi vallásos türelemről
ismert hazánkban, s oly jeles felvilágosodott, egyháznagy alatt történhetett meg,
mint boldogult Kovács Miklós, erdélyi katholikus püspök volt, t. i. a havasalyi
katholikus községeknek megrendelte a püspök, hogy inspector-curatort
válasszanak, s ők a bizalmokat és szeretetöket teljesen biró Mihály Jánost
választották, kit – bár buzgó unitárius volt – a püspök ezen tisztán vallásos jellegü
hivatalában megerősitett; és azt ő oly ritka erélylyel is folytatta, hogy soha a
katholikusoknak ily inspector-curatora nem volt; alatta épültek e faluk legtöbb
templomai, papi házai, iskolái. Történt, hogy Szent-Lélekben a papilak lakhatatlan
rosz volt, azért megyét gyüjtve,*meghatározták, hogy egészen ujat fognak épiteni,
de az épitéssel – bár a faluban sok kőmives és könnyen szerezhető épitészeti anyag
van bőviben – himeztek-hámoztak, és többszöri rendeletre sem kezdték meg.
Mihály János mint inspector-curator panaszt tett ugyan Mihály Jánoshoz, mint a
kerület királybirójához, és ő vallási és politikai hatalmával élve, egy szép napon
Farkaslakán megjelent, kerendelte a falut, s azzal behajtatta a szent-léleki csordát, s



addig ki nem bocsátotta, mig a papi lakhoz hozzá nem kezdettek, s most ott áll a
szép diszes papilak, melynek kevés párja van a Székelyföldön.

Mihály Jánost magasztaló száz meg száz nemes tettének emléke él a nép között; az
ő élete a jótékonyságnak, s nemes emberbaráti, s hazafi tetteknek egy hosszu sora
volt, s mi örömest áldozzuk e néhány sort tisztelt emlékének, mert ily ember
megérdemli, hogy az elismerés adójával járuljunk emlékéhez, s hogy nevét
megvédjük a feledékenységtől.

Ugyan kobádfalvi a székely balladák egybegyüjtésével oly nagy érdemet szerzett, s
szép költői dolgozatairól is ismert Gálfi Sándor, Udvarhelyszék alkotmányos
királybirája 1861-ben és 1867-ben, ki Mihály János nagy szellemét és erényeit
örökölte; ide való volt a hazának szent vér tanuja, az oly korán legyilkolt Gálfi
Mihály is.*

Kobádfalvánál szakad a Nyikóba balpartilag a sükői Rezből
lerohanó Bodolapataka, jobbpartilag pedig a Firtosból eredő Konyhapataka. Ez
utóbbinak völgyében fekszik Tarcsafalva, Csehétfalva, és fenn a Firtos déli
aljánFirtos Váralja. A hagyomány e völgy elnevezéseit ekként okadatolja. A firtosi
várat lakott fejedelem konyhája ott volt, hol e patak ered, s onnan nyerte
Konyhapatak nevét. Alább cselédjei laktak, e telep faluvá növén ki
magát,Cselédfalva nevet kapott, miből későbben Csehétfalva lett. Majorja végül ott
volt, hol most Tarcsafalva fekszik, s mivel innen szállitott élelmi szerekkel tartották
az őrizetet, onnan lett Tarcsafalva neve. Ezen elrejtett igénytelen falucskák által
népesitett szük völgyet sem szabad mellőznünk, mert én feladatomul tüztem ki,
mindent látni, mindent ismertetni; a ki pedig jól keres, az csak talál valamit, mi
felemlitésre méltó. Igy találjuk Tarcsafalván a késő gót kornak egy müemlékét,
(temploma) mely szép arányaival, s diszes ékitményeivel gyönyörködteti a szemet,
s ezt leirnom annál inkább kell, mert összeomlandó sajnos állapotra juttatta az idő
kimélytelensége.

A polygon záródásu szentély egyenes lapján kis gerelyivü ablakocska van, ilyen a
hoszszentély két ablaka is, melyek az előbbinél hosszabbak lévén, magasabban is
nyúlnak fel, és még magasabban záródik a hajó két csúcsives ablaka, melyek
elsőjének diszmüvezetét a kettős csúcsiv feletti négy fentős kerek, a másikánál
egyszerü környilat alkotja. Ugy a nyugati főkapuzat, mint a déloldali mellékkapu
átszelt lóherivvel alakult, mind kettőt a késő gótkor vesszőmű (Stabwerk) tagozata
köriti, dusabb alkalmazással a fő, egyszerübbel a mellékkapunál. Hogy eredetileg
ugy a szentély, mint a hajó boltozva volt, azt a benn még meg maradt gyámkövek
és a künn fennálló oldaltámok bizonyitják.* A hajó egyik diagonál oldaltámja felső
osztályában egyenes zárodásu fülke van, mit két horony közti körtetag keretel be,
itt a templom védszentjének állhatott szobrocskája.

A hoszszentély baloldalán (heraldik) meg van még a szentségfülke is, mely a
négyegre helyezett háromszöggel záródik; az egészet három hengerpálcza kereteli
be, mely szögletein liliomszerü virágba végződik; szöglet üregeit pedig vak



alakitásu négy levélek tölti be. Minden a XV-ik század utó felének elkorcsosult
izlése szerént van idomitva.

Az egyháznál jóval nevezetesebb azon régi harang, mely a templomközeli
fatoronyban szerénykedik, pedig kevés párja van a Székelyföldön. E harang
hosszukás idomu, körirata ennek sincsen, hanem felső karimáján van 5 képpaizska,
melyeknek hű rajzát ide mellékeljük.

Az ily medaillonokkal ékes harangokra nézve elmondám nézeteimet a sz.-
kereszturi hasonló harang-ismertetésénél. Már most ha a tarcsafalvi harang
diszképeit tüzetesebb és behatóbb vizsgálat alá vesszük, bár azoknak jellege
ugyanazonosnak látszik lenni a kereszturiakkal, azonban a részletekben mégis
fedezhetünk fel némí oly symbolikus és diszleti részleteket, melyekről ezen
harangot Zsigmond király korából eredettnek kell hinnem. Igy az I-ső számu med.
szintén trónon ülő király van hasonló öltözék és hatalmi jelvényekkel mint a
kereszturin, azonban itt a trón diszletében hiányoznak a liliomok, úgy a kezében
lévő jogar is bimbókban, és nem liliomokban végződik, az egész hasonlit Zsigmond
királynak azon fiatalabbkori pecsétjéhez, melyet ő 1389–95-ben használt*. Ott van
feje mellett egy madár alakja is, mi az ő ekkor tájt használt egyfejü brandenburgi
sasát jelőlheti. E madár lehetne Mátyás király hollója is; de a trón ornamentikája a
Mátyás király pecsétjein előjövőknél sokkal egyszerűbb lévén, azt Zsigmond király
képének kell tartanom. A IV-ik számu med. a trónon ülő királyné alakjára
ismerhetünk. A más három vallásos jellegű, a II. számun a keresztre feszitett
Krisztus, mellette két nő alakja. Ennek kivitele igen szép és bevégzett mű. A III.
számu az „Agnus dei” a szokásos zászlóval, azonban azon másutt még észre nem
vett sajátságos elrendezéssel, hogy a zászló felett egy kiterjesztett szárnyu madár,
talán sólyom van. Végre az V. med. a gyermek Jézust ölében tartó sz. Máriát
ábrázolja; ennek kivitele is magasabb mű-értelemre mutat, s általában a tarcsafalvi
harang az oly ritkán előforduló képékes harangok közt kiváló helyet foglal el.

A régi templom már magában is tanusitja azt, hogy Tarcsafalva régi egyházmegye
lehet, de ez épitészeti emléknél más, s még régibb korra felmenő adatunk is van
Tarcsafalváról, mert a pápai dézmák regestrumának 1333-dik évi rovatában a 739-
ik lapon ott találjuk Villa Tarca-t, melynek Benedek nevü papja 2 régi banalist



fizet, s mely nem lehet más, mint a már akkor is önálló egyházmegyét képezett
Tarcsafalva.

Még van Tarcsafalván egy római fogadalmi oltár, mely mivel Enlakáról került ide,
majd az ottani római castrum ismertetésénél fogom leirni.

Tarcsafalván felől a Konyhapatakának csaknem völgyfejében alig feltalálhatóan
elrejtve fekszik szép regényesen, mint a szentirási békelakok, lomberdők árnyában,
zugó patakok között Csehétfalva.*

A feledett zúgban szintén találunk vizsgálódásunkra méltó tárgyat, s ez ujból egy
régi harang, a kisebbik 60 fontos, melyen ezen körirat olvasható:

O rex gle (gloriae) veni cum pace anno domi (domini) 1481.
E harang feltehetőleg Tarcsafalváról került ide, melyel régen egy megye volt
Csehétfalva, a megosztáskor juthatott a harangok kisebbike a filiának
(Csehétfalvának).

Ugyan Csehétfalva áldozó edényei között van egy régi kehely, melyet régisége
mellett szép és eredeti idoma is ajánl figyelmünkbe.

Talpán e körirat olvasható:

VINCZE LAKATOS GÁSPÁR ATTA A. D. 1648
E völgy fejében már egészen fenn a Firtos déli alján fekszik büszkén Firtos-
Váralja, unitárius székelyek által lakott falucska, hol 1568-ban II. János király
rugonfalvi Benedekfi Istvánnak jószágrészt adományoz (Lásd Kemény József gyüjt.
fam. Benedekfi). Lakói a cseber- és kártya-gyártásnak nagy mesterei s azzal messze
kereskedést üznek.

De térjünk vissza a Nyikó völgyébe.

Kobadfalván alól az ismét összeépült Nagy- és Kis-Kadács*-ot érjük.

Oly pontjára értünk a Nyikó völgyének, hol meg kell egy kevéssé állapodnunk; – a
vidék szépségével párult ős-emlékek csábitgatnak itt magok felé, – és mi, kik a
mult temetőjének virányain felsarjadzó nefelejtseket kötjük emlékfüzérbe, e helyen
közönyösök nem lehetünk, mert mult nagyság feledett földére értünk,
emlékvirágokat tarlózandók.

XIX. Kadács vagy Kadicsa vára.

Szerethtető. Véresmart, csata a tatárokkal. Hadútja. Várhegy. Kadács vagy
Kadicsavára, maradványai, fekvése, kiterjedése. Hagyományok. Regék. Pothárd



bércze. Csengetyű vásár. Szekérvár. Vártisztása. Rezkapu. Felsővár. Reztető;
kilátás.

A Nyikó és Nagy-Küküllő közé magát beékelő hegyháromszögnek két fő csucsa
van, a sükői Fekete-Rez és a kadácsi Várhegy.

Az utóbbi éppen a két Kadács irányában van (délre); magas, viharképző tetejéről
két mérges patak, a Kozmád és Szereth patak törtet le, melyek szakadásos mély
árkaikkal egy a Nyikó völgyének baloldalán éppen Kadács felett lévő előhegyet
ölelnek körül. Ezt Csere és Szerethtetőnek hivják.

E hegynek meredek oldalán magas töltésű bevésett régi ut vonul ki;
ezt Hadutjának nevezik, a Szerethtetőn tul lévő terecskét, hová ez út
vezet, Veresmart-nak (eredetileg Véresmart). A hagyomány ez elnevezések eredetét
ekként okadatolja. Zsákmány-terhelt s foglyokat vonczoló nagy tatár tábor ütött
egykor ott tanyát s mig vigság és tobzodásnak adta át magát, addig a székely
harczosok egybegyülve, egy éjjel észrevétlenül kimásztak a hadutján.

A mulatozva meglepett tatárok közt iszonyu öldöklést vittek végbe, a zsákmányt
elszedve s foglyokat kiszabaditva, szétszorták a vad csapatot. Innen
a Véresmart elnevezés. A győzelmeseknek vezére bedig beülve a tatár khán szép
sátrába, azt mondá, hogy „e helyet szeretem”, innen a Szerethtető és patak
elnevezése. És e hőskor hősies tetteit felelevenitő hagyományt igazolni látszanak az
e helyen nagy mennyiségben talált nyilak, szablyák és harczi bárdok elrozsdásodott
töredékei. A talán nagyobbszerű eseményekre figyelő történet muzsája feledé
feljegyezni e harczokat; de a hagyomány, ezen figyelmes munkatársa, megvédé
azok emlékét a feledékenységtől.

Egy másik még inkább részletező hagyomány azt mondja, hogy a hadutja Firtos és
Kadács várát kötötte össze; a tatárok ez utóbbinak ostromára készültek, de vész
jeleire a szövetséges Firtosból egy éjjel az őrizet segitségre jött, s ugyan akkor a
jelek által értesített kadácsvárbeliek is lejővén váratlanul meglepték, két tüz közé
szoritották és semmivé tették az ellenséget.

Ezen hagyományok az eseményt eléggé megvilágitják, de azt, hogy mely korban: a
nagy mongol duláskor, vagy később valamely török pusztitáskor történt-e? nem
lehet kideríteni; a talált fegyverek leginkább utasitnának; de azokat felkovácsolták.

A Várhegy és Kadácsvár emlitésével bizonnyal felfokoztuk az olvasó
kiváncsiságát, s mi egész készséggel ajánlkozunk kalauzul.

Közel két órát kell mászni, mig az erdőkoronázta Várhegynek legalább is 3000 láb
(hozzávetőleg) magas csucsára felérünk. A kényelem szeretők mehetnek lóháton,
sőt szekéren is, mert erdőlő ut* jár oda fel Siménfalva felől; ez oldalról
legkényelmesebb a feljuthatás, s legélvezetesebb is a Szép ut lomb-ernyővel árnyalt
sétányán. És a „szép ut” elnevezést méltán ki is érdemli ezen természetes szép
párkkal övedzett mély út (ZZ., Lásd alaprajzát), mely a várnak ügyesen vezetett,
sok helytt még most is kővel kirakott feljárata volt.



De már a várhegy terjedelmes fennlapján vagyunk, hol egyike állott
legterjedelmesebb, s legjelentékenyebb ősvárainknak, s még most is követheti
összeomlott falainak behantolt, s fákkal sürün benőt gátonyát, s az ezt körül övedző
mély, széles sánczoknak bemélyülését az, kit a sürü erdő közötti áttörés, és tüskék
szurása vissza nem rettent. Hogy én megküzdöttem a helyzet nehézségeivel, hogy
azt minden irányban felkutattam, az feltett czélomból önként következik, s ekként
annak okadatolt leirását nyujthatom. E vár alakja leginkább szabálytalan
háromszöghez hasonlítható, oly terjedelmes háromszöghez, melynek déli oldalszára
(A,A,A) 400 lépés hosszu. Ezen oldalnak széles gátony által feltételezett védfala a
meredeken leszelt hegy oromszélére lévén fektetve, a szükségfeletti, de helyt sem
lelő sáncz teljesen mellőzve volt.

A délkeleti szögletben kiemelkedő kerekded ponk* van, melyen egy kör donjonnak
(B.) látszanak alapfalai, egy oly zömtoronynak, mely mint a várterület legmagasabb
pontján fekvő erőd, nem csak uralgott azon, hanem egyszersmint végvisszavonulási
pontul is szolgálhatott.

Az ezen zömtoronynyal egybefüggő keleti fal (C,C,C) 300 lépés hosszu; s az nem
egyenes vonalban ment, hanem csekély hajlitással birt. Ez oldal lévén a hegy lankás
volta miatt legkönyebben megközelithető, a gátonyt kivülről egy még jelenleg is
három öl szélességü mély sáncz (DDD) szegélyezi.

Hasonló szélességü és mélységü sáncz (E,E,E) övezte az északi oldalfalat, (F,F,F)
is, mely a déli falhoz hasonlólag 400 lépés hosszu, s két szögtöréssel (G,G) hajlik
ahoz.

Ekként e vár egész kerülete 1100 lépés. A déli fal közelében sok egymás végtibe
sorozott üreg van, a többek között egy 40 lépés átmérőjü, ily tekintélyesebb
bemélyülésben négy kerek öblösülés, (H) mutatkozik. Ezen gödrök szabályszerü
elrendezése arra mutat, hogy ottan épitkezések állottak. A fennebb leirt zömtorony
közelében másik négyszög gödör (K) tünik fel, mely körül olyan módon döng a
föld, mint mikor boltivezet felett lépdel az ember. A néphit ide helyezi a várnak
kincscsel telt azon pinczéjét, mely csak minden 7-ik évben nyilik fel; de a kincs
varázslat és tündérek őrizete alatt lévén, – bár többen kisérlik meg – kihozni nem
lehet.

óriások épiték és lakták e várat – mond a néprege – olyan óriások, kik midőn
Fehérvártt elsőt harangoztak, borotválkoztak; másik harangszókor öltöztek, s a
harmadik harangszóra még is megérkeztek misére.

Az óriások kipusztultával, azok ivadéka, a tündérek költöztek e várba; azok laknak
most is ott a vár arany oszlopokon nyugvó földalatti osztályában s csendes
éjszakákon, midőn a telehold önti szét ezüst sugárözönét, a vigadó tündérek
muzsikája és éneke lehallik a falukba is.

Ismét más rege azt mondja, hogy e vár Firtossal együtt még akkor épült, mikor a
völgyeket viz boritotta, s ekkor csolnakon jártak át innen Firtosra. Firtos volt a



fővár, itt és Tartódban is csak akkor szabadott gyergyát gyujtani, mikor Firtos
magas tornyában világot élesztettek.

Titokszerüt és csudást vadászó regék, ama homályos, messze századok viharai által
elmosódott hagyománytöredékek ezek, mik ha e várat költői varázsfátyollal vonják
is be, de történetére kevés világot deritenek.

Hanem e vár nagy terjedelme s fekvése itt, az egész Udvarhelyszéken uralgó magas
hegycsucson, mutatja, hogy az jelentékeny központi vára volta székelyföldi
várlánczolatnak, mely a Küküllő- és Homorodvidéki várakat egybeköté a
Nyikómenti és Sóvidéki várhálózattal. A Nagy-Galambfalvánál leirt Várfele alig
negyedórányira van ide, az innen Küküllő völgyére lerugó előhegyek egyikén. Jól
látszanak ide a szemben lévő Galathvára, Zeta ésMáré várai, s maga Budvár is, a
rabonbáni szent erőd, itt közel a várnak aljában szerényen huzza meg magát. Tul
pedig a Firtos és Tartód látszanak, melyekkel a rege is egybeköti.

Már most egy szerény véleményt bátorkodom koczkáztatni. Ha valjon nem ez volt-
e Kadicsa vára? Mert hogy ilynevü ős vezérünknek Udvarhelyszéken volt vára, azt
a csiki krónika, s a hagyományok is bizonyitják. Eddig azt még mindenki az
Udvarhelyen felül lévő Kadicsfalván kereste, csupán a névazonosság alapján. De
Kadicsfalván és környéki hegyein, mint fennebb mondám, semmi várnyomot
fölfedezni nem tudtam, s midőn Kadács határán ezen előttem még senki által csak
fel sem emlitett várat felfedeznem sikerült, önként jött az a kérdés, ha valjon nem
ez volt-e Kadicsa vára? És ezt annál inkább merem sejteni, mert azon alap, melyen
az eddigi hít nyugodott, t. i. a névazonosság, itt is megvan, mert Kadács és Kadics
között a különbség nem nagy, s egy betüt könnyen átalakithatott a századoknak
minden nevet elváltoztató szeszélye. E szerint szerény véleményem, vagy inkább
sejtelmem az, hogy Kadicsa vára itten állott.

Ismerjük már e várat; de közelében még több figyelmet érdemlő hely van, melyeket
szintén bemutatok kedves olvasómnak.

A vártól északnyugatra nagy, szálas fáktól benőtt magaslat van, a Pothárd
bércze; ennek tetején is egy kis kerek erődnek látszik elpástosodott (pázsintosodott,
fűnőtte) gátonya. Ez egy elővédmüve lehetett a fővárnak. A hegy aljában Pothárd
kutja nevü szép forrás buzog fel. Itt nehány évtized előtt is nagyszerü csengetyü
vásárok tartattak. Minden áldozó csütörtökön ide jöttek a csengetyüt és kolompot
csináló czigányok, ide sereglett fel egykorulag a szomszéd vidékek népsége, nem
annyira vásárolni, mint vígadni, tánczolni; mert a czigányok a csengetyük mellett a
hedegüt (hegedü) sem feledték otthon, s volt aztán hegyen völgyen vigság és öröm;
e mellett a forrásban mosakodtak, melynek főfájást gyógyító varázs hatalmat
tulajdonitnak; szóval ez egy nemzeti bucsu volt, melyre valláskülömbség nélkül
felgyült a nép, főként eladó szép leányai a Nyikó völgyének, s a házasulandó
legények messze vidékekről, hogy e hirhedett szépek közül feleséget válaszszanak,
– mert hát inkább is volt az leányvásár, mint csengetyüvásár, s bizonynyal sokan
vettek ott tudtok nélkül is csergő sapkát fejökre. – Ezen ünnepélyen a felvonczolt
hordók nedvének főbemászó szesze, s néha a féltékenység s szerelmi versengés



nagy verekedéseket idéztek elő; azért 30 évvel ezelőtt e búcsuk betiltattak. De nem
egy ősz matronától hallottam büszkén emlegettetni, hogy ebben és ebben az
esztendőben ő volt a Pothárdkuti csengetyű-vásár királynéja. A Székelyföldön
számos oly forrást, többnyire magas bérczeken felfakadókat találtam, melyeknek
csudás gyógyerőt tulajdonit a nép, s melyekhez az év bizonyos napjaiban bucsura
jártak, sőt nem volt ritka azon eset sem, hogy a népnek az ily forrásokhoz kötött
tiszteletét szentesité a keresztény vallás is, a mennyiben nem egyszer emelt
kápolnákat az ily források közelében, pedig igen valószinü, hogy e forrásokhoz
kötött kegyelete népünknek még a pogánykorból származik, midőn köztudomás
szerint őseink a források mellett szoktak Hadurnak áldozatot tenni. Ez azonban igen
természetes volt, a mennyiben minden uj vallás, hogy inkább meghonosulhasson,
átszokta elődének egy s másba előzetes ceremoniáit stb. venni. Ez elvből
szentesithette a pogány ősök által kegyelt forrásokat a keresztény hit, s keletkeztek
bucsuk ott, hol egykor Hadurnak áldoztak, s épültek kápolnák az áldozati máglyák
helyén. Az ily bucsuk a kihágások és visszaélések miatt nagyrészt eltöröltettek, de
a források kegyeletes tisztelete azért egészen korunkig fenn van tartva.

Ekként a Pothárdkuti bucsu és csengetyü-vásár is betiltás következtében meg lett
szüntetve, de azért a nép még ma is kegyeletes tisztelettel viseltetik e forrás iránt s
annak csudás gyógyerőt tulajdonit.

A vár déli aljában az itt eredő Várpatak (mely később Avas patak név alatt
Bethfalván felül szakad a Küküllőbe) mellett egy kis terecskét Szekér
várnak hivnak. A hagyomány szerént a várhoz tartozott nép itt lakott, s egy csata
alkalmával szekerekkel körülvett táborba vonulva, oltalmazták e helyen magokat;
innen a ”Szekérvár” elnevezés. 1833-ban siménfalvi Marossi János itt egy szép
körded czifrázatokkal ékes, s senki által a vidéken elolvasni nem tudott irással
boritott követ talált, haza is vitte azon czéllal, hogy Kolozsvárra küldje. De
szerencsétlenségre a szin, hova helyezé, leégett s a kő elporlott. A mint emlékből
nékem néhány ottan volt betüt utánirt, azt kell hinnem, hogy hun irás volt. Mily
roppant veszteség annak megsemmisülése! Ki tudja, minő világot derithet vala e
vár titokteljes multjára? A szekérváron felül egy gyönyörü forrás, a kolozsvári
kútja* buzog fel. – Itt reggelizve, a páratlanul nagyszerü kilátást nyujtó Rez tetőre
indultunk. A várhegynél jóval magasabb Rezzel egy hegyhát köti ezt egybe, annak
várközeli lankását Vártisztásának, Rez alatti részét Rez kapunak, a kettő közötti
magasabb ponkot pedigFelső várnak hivják. Várnak ugyan itt semmi nyoma nem
látszik, de látszanak régi szántóföldeknek párhuzamos mezsgyéi (szántóföld
borozdája,), mi mutatja, hogy a várban és vár körül lakott nép harczi dicsőség
mellett földmüveléssel is foglalkozott. Könnyebb tájékozás kedveért mellékeljük e
vár alaprajzát.



KADÁCSVÁRA ALAPRAJZA. (kadácsi határ, Udvarhelyszék.
Ezen hátul magasul fel a szálas bükkössel benőtt Rez tető, e vidék legmagasabb
csucsa.*

E pontról nagyszerű körlátvány tárja fel varázsképleteit. Látszik innen az előtérben
egész Udvarhelyszék (a sóvidék kivételével), a háttérben egész Erdély. A hegy alatt
közvetlenül Sükő*, a cseresnyék hazája, kissé alább az én
szülöfalum, Lengyelfalva; déli aljában Vágás, Béta, Dobó, Farczád, ezen vikvok
(hápahupás, hegyesvölgyes) vidéken eldugott szerény falucskák. Tul a
Küküllővölgy, festőileg sorozott faluival, a Budvár és Szarkakőn átpillantó
Bágyivár magas kopár csucsa, s a Rika zöldellő bérczein tul a Barczaságot
körülövező Kárpátok, a félelmes magas Bucsecs, a vele versenyző Királykő, melyel
a fogarasi havasok ütköznek öszsze, ezek a gyönyörűen kicsipkézett bércz-óriások,
melyek honköritő hegységeink legmagasabb csucsaival, a Negoi-
és Szurullal, érintkeznek. Hol pedig az Olt e szirtfalon át tört utat magának
(Verestorony), következik a hunyadmegyei havasoknak már homályos, éggel
összeolvadó lánczolata, mely a ködszerüleg oda lehelt Retyezátnál megtőretve, és
nyugotra kanyarodva övezzi közös magyar hazánk e bérczes szögletét. Felötlik ott a
Kecskekő, mint óriási czukor-süvege az élvezetet nyujtva édelgő természetnek, fel
a Socrates arczélét utánzó Csák szirtje. Ez az egyik oldal panorámája.

Nyugatról közvetlen e hegy alatt a Nyikó és mellékvölgyeinek festőileg sorozott,
regényesen szétszort falui, felettük szeszélyes alaku hegyek, a Torna, Zálapos,
Zsidóhegy, odább Solymos és Zsákod vidékének kopár, de festői alakzatu bérczei,
idább a szép Küküllővölgy Keresztur vidékével, vég pontján Segesvár és Szászkézd
váraival, alig fellelhető kis fénylő pontok, az emberi müvek eltörpülésének
példányai a nagyszerü természet keblén. Északra a Firtos hármas csucsa, az énlaki
kerekerdő s néhány sasfészekként oda helyezett falu (Firtosváralja, Pálfalva,
Énlaka). A Firtoson tul a siklódi Nagykő és a Bekecs büszke orma.

S ha ezen ragyogóan megvilágitott tájról, ezen tündöklő folyók által átfutott
völgyületekről, büszke hegyormokról, ezen egész félországot felkaroló
panorámaról, a nap keltének irányában tekintünk, ott talán még meglepőbb kép
tárul fel. Annyi kedves ösmert alak! Lenn a Nyikó fejénél 4 összeépült és óriási
trifolium-alaku falu (Farkaslaka, Szentlélek, Bogár- és Malomfalva) s ott a Ligat
tetetején a havas büszke előőre, Oroszhegy és a Czekend feletti Lázon a két
Oláhfalu, tündöklő tornyaival, felettök pedig a Hargita fennelgő lánczolata, mely
közelünkben lévén, túlmagasul a határszéli Kárpátokon, s midőn azok a távol



kékjébe vannak burkolva, ez sötét indigókék színben pompálkodik, s ott, hol a
Hargita lehanyatló lánczolata összeütközik a Gyergyó melletti Délhegygyel, ott e
lankásabb hegynyakon átpillant, mint ragyogó ezüstbércz a Tarkő. Ezen havassort
északra a Cserepeskő köti össze a görgényi havasokkal, lefelé pedig a Mitács
bogozza össze a Bodza és Barcza havasaival; nagyszerü lánczszemek, minőket csak
Isten tuda kovácsolni, a teremtés nagy kohójában! Magasztos, túlvilági látvány,
melyet ecsetelni, de még kellőleg körvonalozni sem tud az emberi ész, és a
kifejezést nem lelő emberi nyelv.

Oh kedves utazó! ha utazási vágy, ha a székely nemzet iránti vonzódás, elvezettek a
Rabonbánok ős honába, ha meglátogattad a most lábaim alatt szerényen
meghuzódó Budvárt, ezen hős nép harcz- és vallás-főnökeinek büszke sasfészkét;
ha alább-leirtan hún-vezér, Kadicsa várát megvizsgáltatta veled a történeti emlékek
iránti tisztelet: ne resteld onnan a könnyen megmászható Reztetőre felhatolni, s
bizonnyal áldani fogsz az élvezetért, mit utasitásom következtében itt nyerendesz;
mert ily nagyszerü körlátvány kevés van a földgömbön, ehez hasonlót még az e
tekintetben oly dús Székelyföld is csak nehányat tud felmutatni.

XX. Tovább utazás a Nyikó völgyén.

Siménfalva, Székely Mózes kastélya, emléke. Régi harangok. Az Álba pataka.
Szent-Miklós. Az itt volt apátság maradványai, az ahoz kötött hagyományok.
Kötőpatak. Medesér, Körtefája. Vasvár. Hollóvár. Táborhely. Tornahegy. Rézut.
Kőkép. Bencsér és Karamány család. Medesér régi templomának kapuzata, régi
harangja. Az Álba völgye, Tordátfalva, fekvése, néveredete. Ebédlő-Mál. Fias-Mál.
Regék. Rugonfalva, néveredete, régi temploma, harangja. A két Kede. Őrhegy.

A két Kadácson alól Siménfalva* következik. Székely Mózes, korának ezen
legnagyobb hőse, a haza függetlenségének magasztos leventéje, rövid ideig
Erdélynek fejedelme, siménfalvi volt. Ki ne lépne ihletett kebellel szülőföldjére
multunk ezen legdicsőbb, legmagasztosabb jellemü emberének, kinek egész élete
küzdelem volt a haza üdvének eszközölhetéseért, kit vértanui halála a nemzeti
szentek közé helyezett; ki ne kutatna egy romtöredéket, egy kőhalmot bár, mely az
ő emléke által van szentesitve? De fájdalom, kutatásunk e téren meddő; e
szerencsétlen hazának, folytonos rongáltatása közepette, még nem volt ideje és
módja, hogy a nemzet nagy halottjainak mauzoleumokat, emlékszobrokat,
pantheonokat emeljen. Mi kevés emlék a multból fennmaradt, az idő s kimélytelen
kezek rombolák és semmisiték meg. Igy történt ez Siménfalván is, mert hol most
a Kis Curia és reformatus templom fekszik, ott még e század elején is állott egy
oszlopcsarnokos régi kastély, a reformatusok még annak palotájába (ebédlő, melyet
Erdélyben mindenütt igy hivnak) jártak templomozni; öreg emberek még jól
emlékeznek ezen nagy terjedelmü kastélyra, mely 1805-ben kimélytelenül
leromboltatván, köveiből a mostani Kis curia, az ez udvarházat környező
terjedelmes kőkerités, és az udvaron lévő reformatus templom épült. Pedig rozzant



kastély, melyet öntudatlanul szentelt volt templommá a vallásos kegyelet,
valójában szent hely volt, mivel az a Nagy Székely Mózes-nek volt születéshelye és
lakháza.*

Most minden eltünt, minden megsemmisült, csak a föld keblébe rejtve látszanak
még itt ott a terjedelmes kastélynak alapfalai.

E kastélyon kivül még egy más igen becses emléke is volt Székely Mózesnek
Siménfalván, az unitáriusok nagyobbik harangja, e körirattal:

”EZEKEL MOSES UDVARHELE J. S. (Isten segedelméből) 1585.”
Nevezetes volt e harang, mint a nagy férfi emléke, nevezetes volt régészeti
tekintetben is, a mennyiben egyedüli harang volt e korból, melyen magyar köriratot
találunk, s daczára e kétszeres érdeknek mégis a szent ereklyét méltányolni nem
tudók azt 1848-ban ágyunak beadván, megsemmisülni engedek* s most csak a
megye anyakönyvében maradt fenn annak emléke, hová egy 1848 előtti gen.
visitatió alkalmával, a megye javainak inventálásakor e harang köriratát is
bejegyezték, honnan én is lemásoltam.

A siménfalvi Unitáriusok tornyában van egy másik régi harang is, melyen ferde
latin betükkel e körirat olvasható:

ANDR. DEMETER. CK. 1576. P. S.
A templom, hol e harang van, egészen uj, de tornya régi, mint az ajtó szemöldén
lévő 1586 évszám bizonyitja, mi arra enged következtetni, hogy e tornyot is
Székely Mózes épitette az az előtt egy évvel öntött harang számára.

Siménfalva közt szakad jobb partilag a Nyikóba az Alba pataka.* E patak
beömlésénél keletkezik a Fehér-Nyikó elnevezés, mert ezen felül e folyam
egyszerüen csak Nyikónak hivatik. Az Albapataka torkolatján felül csakhamar
háromfelé ágazik. Nyugatra hajló mellékvölgyében fekszik (alig 10 perczre
Siménfalvától) Szt.-Miklós, középvölgyének fejében Medesér, baloldali
mellékvölgyének fenekén Tordátfalva. E falukat ily sorozatban fogjuk
meglátogatni.

Szt.-Miklós egy alig 40 család által lakott csinos kis falucska. Hogy régen
terjedelmesebb lehetett, következtetnünk lehet a megye jegyzőkönyvében lévő azon
bejegyzésből is, mely azt mondja, hogy régen Szt.-Miklós központi anyamegyéje
volt Siménfalva, Medesér, Tordátfalva és a két Kedének is,* és hogy itten apátság
volt, melynek terjedelmes birtokai Székely Mózesre szálltak. Hogy pedig e
bejegyzés alapos, s hogy itten valójában volt apátság, arról Benkő József is tesz
Milkoviájában emlitést, de döntő bizonyitékot nyujtanak főleg még most is látható
nyomai ez apátság templomának, melyek a falutól nyugatra lévő dombtetőn
mutatkoznak. Alig 80 éve (régi emberek még jól emlékeznek,) hogy a nagyszerü
apátsági templom még fennállott; de mivel az igen nagy volt a szükségletekhez
mérve, a hivek csak is elrekesztett szentélyét használták templomul; azonban az idő
kérlelhetlensége ezt annyira megviselte, hogy összerepedezett boltozata



beomladozott; leszedték azért a mult század végével, s anyagából hátrább épitettek
templomot, de ez is földingás által rongáltatva, s kissé távol is lévén, néhány év
előtt lebontatva, a falu között épittetett fel.

Azonban a dombtetőn csak felületes vizsgálatra is felismerhetni az apátsági
templom alapfalait, melyek egy 36 lépés hosszu és körives apsisu, tehát román
izlésü templomra engednek következtetni; látszanak a templomot körülvett
védfalaknak is alapfalai, és a szomszéd kertekben mindenütt épületnyomok, melyek
az apátsági residentia homályos maradványai.

Az uj templomba a régiből csekély müdarab épittetett be, mindössze is nehány
kehely idomu gyámkő (console) s egy – a torony alá helyezett – csucsives kapuzat
van fenntartva, melynek párkányzatos keretébe van körirva e vers:

„Advenias sacrum puro cum pectore templum
Pulsa ne cesses, quod petis accipias.”

A középvölgy csermelyét Kötő pataknak nevezik. Az ennek eredeténél levő kis
hegy-kebelben, melyet az erdő koszoruzta Fejtő, a kopár Tornabércze, és a vidéket
uralgó medeséri tető keretel be, fekszik Medesér. Medesért a mongolok által feldult
két falu népe által alapittatja a hagyomány. E faluk egyike a Medesértől keletre
lévő Füz pataka átfolyta völgyecskének Körtvefája nevü helyén feküdt; ez volt
neve a megsemmisült falunak is, melynek egykori lételéről a hagyományokat
támogatva tanuskodnak az ott ma is nagy mennyiségben előforduló vastag
cserépdarabok, s a földből időnként kikerülő más régiségek. A másik falu, melynek
még neve is feledékenységbe ment, a Medesértől délre eső Szénakert nevü helyen
feküdt; fekhelyét ennek is vastag cserepek és pinczehelyek jelölik.

Egy ily félreesett és elrejtett falucskában, minő Medesér is, ugyan mit kereshet a
kutató? kérdhetné a kényelem embere. Pedig az igénytelen kis faluban is
találhatunk becses régiségeket, és annál több, mult idők emlékvirágai ékitette helyet
környékén; mert meggyőződtem, hogy a classicus Székelyföld minden tája gazdag
a mult emlékeiben, csak ne resteljük az azok felkutatására szükséges, de élvezettel
kárpótló fáradságot.

Medesér, bár filia volt, azért régi templommal még is birt, mely 1805-ben ujból
épittetett, azonban a hivek kegyelete beépitette a réginek mindkét portaleját a
torony alatti előcsarnok zárfalába, a mellékkaput a torony külső bejáratához, a
főkapuzatot a torony alatti előcsarnokból templomba vezető bejárathoz, még pedig
befelé forditott alkalmazásban. Mindkét kapu a kifejlett gót épitészetnek (a XV-ik
század) correctebb alkotásai közé tartozik. A külső csucsives nyilatu kapunak
bélletét 3 horony közti három henger tagozza. A nagyobb nyilatu (7 láb magas, 44
hüv. széles) belső kapu szintén csucsives, de azon sajátságos elrendezéssel, hogy
béllete nem tágul a nyilattól kifelé – miként ez szokásos, – hanem egyenesen van
alakitva, s a dus tagozat nem e bélletet ékiti, hanem azt kivülről kereteli be. E
tagozat kezdődik két horony közé fogott négyszög pálczával, mit a szögletre eső
testes körtetag követ; ezt végül két horony közé helyezett henger kereteli be.



És hogy ez alján ily diszes torony beltartalmával se szégyelje meg magát, van
abban egy igen érdekes régi harang is (a 160 fontos nagyobbik,) melyen a
rugonfalvi harang köriratán lévő (Lásd e fejezet végén) jelképes állatokhoz
(bestiaria) hasonló, 4 sárkány és 5 – szintén a rugonfalviakkal azonos – díszkarika
alkotta ornamentica közé be van foglalva az 1496 évszám, természetesen minuskel
számjegyekkel. E harangról az a hagyomány, hogy a feldult Körtvefája harangja
volt, melyet a vész perczeiben a Füzespataka medrébe ástak el a menekülő lakosok,
hol később felfedeztetvén, Medesérre vitetett át. Medeséren hatalmas primorok
voltak a Bencsér-ek; e család kihalt, de emléke fenn van tartva Bencsér erdeje,
Bencsér kertje elnevezésekben.* Hanem indokolatlan marad az, miért hivják a falu
felső felét Vasvárnak és egy a falutól nyugotra eső elomlott paladombot Hollóvár-
nak, miután sem ott, sem itt nyoma nincsen annak, hogy valaha csak lehetett volna
is vár, vagy valami más erőditvény, de ha vár nem is volt itt, hogy táborzások és
csaták szinhelye gyakran volt Medesér, azt a hagyományokat támogató
helyelnevezések is mutatják. Igy a falutól északra elterülő
fennsikot Táborhelynek hivják, azért, mert ott szokott harcidején egybegyülni a
vidék fegyverfogható népe; s az ezzel egybefüggő Torna bércze is onnan veszi
nevét, mert itt szoktak volt tornázni vagy is hadi hadgyakorlatokat tartani, és ezen
hadi emlékekkel egybefüggésbe hozható a Tornabércze nyugoti szirtes
fokának Kukusló elnevezése is, mert ott őrszem állott, mely az ellenségre figyelt
vagy is azt kukuslotta. Egy más előbb tolt őrszem a nyugatrább
fekvő Őrhegyen volt felállitva. Az Őrhegyközeli kutfőnél golyóbist oly nagy
mennyiségben mosott ki egy áradat, hogy vékáslag szedték azt, mi itteni
golyóöntésre vagy csatahelyre mutat. Hanem hogy a Torna bércze déli
oldalán* felvonuló mély utat miért nevezik Rézutnak, és hogy minő oka lehet
a Kőképnél nevü helyelnevezésnek,* arra még a hagyományok nyomán sem
nyerhettem semminemü felvilágositást. Az első valószinüleg pogány őseinknek
valamely áldozati helyére, az utóbbi pedig a katholikus korban ott állhatott
valamely szent szoborra vagy képlábra vonatkozhatik.

Tordátfalva az Álba patakába szakadó Lok pataka völgyfejében fekszik a gyönyörü
lomberdő nőtte Falbükknek Fejtősarok nevü előhegye alatt; ott van a gyümölcsfák
oceánjába foglalt falucska, mint kies oáz, sőt még az oázok pálmáit is, – hogy a
csalódás valószinübb legyen, – pótolják a sugár magas jegenyefáknak hosszu sorai,
melyeket a lakosok azért ültetnek ily nagy mennyiségben, hogy azt cserfa
hiányában épület-fának használhassák. Tordátfalva nevét arról nyerhette, hogy a
csiki kronikában emlitett Tordát, Bours fia, telepedhetett előbb ide, és igy
keletkezése Szt. István korán felül vihető. A pápai dézmák regestruma 1332-ik évi
rovatában 679. lapon Villa Tortha néven mint önálló egyházmegye van bejegyezve.
Az ujabb korból pedig Tordátfalvának azon nevezetessége van, hogy jeles iróink,
és publicistánk, Halmágyi Sándor, innen származik.

A falun alul van a Fiasmál nevü önálló hegy, melynek nyugati alján 12
szabályszerüleg elhelyezett kerek dombocska emelkedik, valójában oly
elrendezéssel, hogy az ember hajlandó lenne azokat emberkéz alkotta halmoknak



tartani,* s azért azokat Uzoni hun halmoknak is állitá lenni: de hogy nem azok, arról
az egyikén tett hivatalos átmetszés meggyőződést szerzett.* A rege ezek alakulását
ekként eszményiti. A Fiasmál tetején fényes kastélya állott egy dusgazdag
fösvénynek, ki a hozzá folyamodó szegényt segély nélkül bocsájtá el, s még egy
falat kenyérrel sem segité az éhezőt; pedig ott pompálkodtak magas asztagai
kastélya alatt. Egy napon éhes utas kért alamizsnát, kit szitkokkal utasított el a
fösvény. Ez vissza fordulva átkot modott; mire a fényes kastély urával együtt
elsülyedt, asztagai pedig mind kővé változtak át, ekként keletkeztek azon dombok,
s még ma is ásogat a nép a fösvény-gazdagnak Fiasmálba temetkezett roppant
kincse után, de mivel átok alatt van, senki kivenni nem tudja.

A Fiasmáltól keletre egy magasabb hegycsucsot Ebédlő-Málnak neveznek. A rege
a Firtos és Kadácsvárával hozza kapcsolatba ezt; a tündérek – mondá a rege –
Firtosból a kadácsi várba utaztukkor mindig itten, mint közép uton, telepedtek le
ebédelni, mi azt látszik jelölni, hogy a nevezett két vár között egybeköttetést
eszközlő valamely őrállomás lehetett itten.

Siménfalvára a Nyikón átvezető fedeles hidon tértünk vissza, s itt felemlítem, mi
bizonnyal minden erre utazót meg fog lepni, azon sok fedeles hidat, melyek
egyáltalában Udvarhelyszéken, de főként a Nyikó völgyén előfordulnak; ezekben
oly fényüzők e vidék lakói, hogy még a legcsekélyebb patakon, sőt még oly
helyekre is (mint Kadácsban), hol a vizen tul alig van néhány ház, s azontul semmi,
még közlekedő ut sincsen, egymással versenyezve, diszes és költséges fedeles
hidakat épitnek. Az ily hidak szoktak, főként esős időben, a falu népségének a
városi kávéházakat, felüdülési, ámolygási helyeket pótló gyülhelyei lenni s gyakran
a csergedező patakok költői morajánál tánczra kel, és társas játékokat folytat a
gondtalan fiatalság. Egyáltalában a székelynépnek jelleme nagyon költői, mint
pásztor és földmüvelő, tehát a természet keblén felnövő, a természet nagyságát és
csudáit naponta éjente vizsgáló, látó nép lelkülete emelkedett, s nem ritkán
szülemlik a természet ezen romlatlan fiainak keblében egy-egy meghatóan szép dal,
tánczszó, vagy kedvesét dicsőitő népköltemény, hőstetteket megéneklő ballada,
mely a nép lelkéből, a nép érzületéből fejlődött ki s bizonnyal nem kis befolyással
van a népjellem nemes irányban való fejlesztésére. De ideje, hogy elhagytuk
utunkra vissza térjünk.

Siménfalván alól a Nyikó völgyének utolsó faluja, Rugonfalva következik, melynek
nevét a hagyomány Rugon nevü ide települt székely őstől származtatja, sőt a
hagyományokban annak is van homályos nyoma, hogy itten valamely szerzetes
rendnek volt hajdan kolostora. E szerzetesek egy Kádár nevű hatalmas úr által
elzavartatván, innen mentek a Firtosra. E szerzeteseké lett volna a rugonfalvi ref.
templom is, mely egyike székelyföldi érdekesebb műemlékeink, s melyet az én –
meglehet unalmassá is válhatott – szokásom szerént, itt a lehető röviden ismertetni
fogok. Az egyhajós épület egész hossza 32 lépés, (melyből 12 lépés megy a
szentélyre), szélesége 10 lépés, a szentély a hajó teljes szélességével bir s attól csak
is a gyengén csucsives, de minden oldalról 2 lépésre kiszőkellő diadaliv által van
elkülönitve. E szentély a nyolcszög öt oldalával záródik, és boltozata egyike a



szebb szerkezetüeknek; annak hevederei és gerinczei a hátszög tagozatát mutatják,
s hatszögü testes faltőkbe folyva össze, kehely idomu gyámkövekre vannak
levezetve; kivételt képez a szentélyzáródás és hosszszentély egybeütközésénél
összetalálkozó két gerincz és egy heveder, mert ezek egészen talapzatig lenyuló,
szintén hátszögüleg idomitott faltőkre vannak csoportositva. A záródás gyámköveit
most letöredezett dombormüvek ékitik; hol pedig a szentélyzáródás 6 gerincze
egybeütközik, ott zárkő van, melyet az „agnus dei” dombormüve ékit.

A szentély baloldalán (heraldicailag) diszes papi szék volt bemélyitett
alkalmazásban, mely 1861-ben a kar oda illesztésekor leromboltatott és
bevakoltatott; hogy pedig az nagyon diszes volt, mutatja tetőzetének azon töredéke,
mely most ki van dobva a templom kerítésébe, s melynek legalább emlékét
megmentendő, kicsinyitott hü rajzát adom.

Ablakai alig csucs-ivesek, és azoknak jeles szerkezetü, s az átmeneti korszak
modorában készült diszmüvezete (egynek kivételével) még teljes épségben meg
van. Mindenik kettős lóherivvel alakult, és csak is tetőzetökben (hol a köridom az
uralgó) térnek el egymástól; összesen 4 ablak van, kettő a szentély, kettő a hajó déli
oldalán.

A hajó, melyet 1788-ban készült deszka fölep fed, ugy látszik régebb sem volt
boltozva, mert sem a gyámköveknek, sem a külső oldaltámoknak nyomaira nem
akadhatunk; hanem szerencsés körülménynek tekinthetjük azt, hogy e templom
mindkét kapuzata teljes épségben megmaradt, kiválóan szép és a szokottaknál
ékesebb a nyugati főkapuzat, mely a román styl egyik legszebb alkotása. Ennek 75
hüvelyk magas, 36 hüvelyk széles nyilata körives, kiszélesedő béllete öt ép szög
alatt van megtörve; e megtörések mindenikébe, növény ornamentica ékitette
tekercses faltők voltak, fájdalom csak voltak, mert azok ma kitördelvék. Ezen
nevezetes egyház tornyában van egy nem kevésbé érdekes régi harang, melynek
köriratát mellékelem.

(Sancta Katerina ora pro nobis deum 1512.)
A RUGONFALVI HARANG KÖRIRATA



A déli mellékkapu csucsives, két horony közé foglalt körte tagozza bélletét, azon
sajátságos elrendezéssel, hogy azok a tetőzáródásnál nem folynak egybe, hanem
egymást keresztezve, még darabig folytatódnak. E két kapuzat elvitázhatlan adatot
szolgáltat az egyház épitési korának meghatározására; a kettő két épitészeti
korszakot, egyik a román, másik a gót épitészet tusájának folyama alatt, tehát a
XIII-ik század közepe táján épült.

Hogy a Fehér-Nyikó mentének minden falujával ismeretesek legyünk, még be kell
tekintenünk a Rugonfalvánál beszakadó Kis-patak völgyébe, hol két egymás
meletti völgyfőben fekszik a két Kede, Kis- és Nagy-Kede, bár ketten se igen
nagyok, alig számitván 600 lakost. Az unitáriusok szerény kis fatemploma a két
falu közötti Templom oldal nevü helyen fekszik magányosan; e templomról
példabeszéd is van, mely a gyenge menhelyről mondja, hogy: csak olyan menedék,
mint a kedei templom.

E példabeszédet pedig ekként hallottam értelmezni, hogy egykor egy kifáradott s a
vadászoktól nagyon szorongatott nyul éppen az isteni tisztelet folyama alatt
bemenekült e templomba, de itt sem talált biztonságot, mert a hivek ajtót zártak, s
az áhitatosságukat zavarót elcsipték.

S ezzel bevégeztük Nyikómenti vándorlásunkat mely minket ujból Székely-
Kereszturra vezetett, honnan a jöttünkkor mellőzött, de azért nem egy tekintetben
érdekes Gagyvize völgyébe fogunk betérni.


