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1. BEVEZETÉS 
 
 
 
 
1.1. ELŐSZÓ. A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI 

 
A Csíki-medence a középkori Magyar Királyság keleti határvidékén, a Keleti-

Kárpátokban fekszik (11. kép).1 A középkoros magyar régészeti szakirodalomban a Csíki-
medence egészen a legutóbbi időkig fehér foltnak számított. Ennek több oka van, melyek 
közül elsősorban a későn, csupán a 14. századtól induló, és a 16. század közepéig 
szórványosnak tekinthető forrásadottságot, másrészt a régészeti kutatások, és így az 
értékelhető leletanyag csekély voltát kell megemlíteni. Ez a terület nem csak földrajzilag, de a 
ráirányuló érdeklődés tekintetében is egészen a közelmúltig periférikusnak számított. A 
régészeti irodalomtól eltérően a művészettörténeti munkákban már inkább számoltak a csíki 
középkori templomokkal, de ez esetben is jellemező, hogy a leíráson, történeti adatok 
összegyűjtésén, és az ezekre alapozott megfigyelések ismertetésén kívül nem építhettek 
tényleges helyszíni kutatásokra, falkutatásra, ásatásra, felmérésekre. Minderről részletesen a 
kutatástörténeti fejezetben szólok. 

A munka hiánypótló jellegén túl azonban a téma azért számíthat a szélesebb szakmai 
közönség figyelmére, mert – Csík határ menti elhelyezkedése miatt – az itt megfogalmazott 
eredmények egész Erdély és a Magyar Királyság településtörténete, határvédelme 
szempontjából fontosak lehetnek. A központi részek történeti folyamatainak értelmezése 
szempontjából is fontos ugyanis, hogy mikor és hogyan indul a határvidék, esetünkben Csík 
betelepülése, világi és egyházi szervezetének kiépülése, illetve hogyan alakult a települések 
élete a középkor későbbi századaiban. Szintén a helyi kereteken túlmutató kérdés a székelyek 
betelepülése, az előzmények felderítése, illetve például a településmorfológiai kutatások 
szempontjából a csíki tízesek kialakulása. 

A szakmai érvek mellett azonban van személyes magyarázata is a témaválasztásnak. Az 
ELTE régészhallgatójaként kézenfekvő volt szakdolgozatként hazai, csíki kérdésen dolgozni 
(A Csíki-medence Árpád-kori emlékei, 2001.). Az azóta eltelt időszakban, immár csíkszeredai 
régészként, egyre inkább világossá vált, hogy a szakdolgozat a kérdés felszínét karcolta 
ugyan, de az akkori dolgozat felső időhatára a 13. század volt, és forrásai is nagyon 
korlátozottak voltak. A 2001-ben megvédett szakdolgozat óta lényegesen megnőtt a 
használható, hiteles régészeti adatok mennyisége. 2001-ben egyetlen közölt templomásatás 
sem volt, ma már ásatások, falkutatások, dendrokronológiai vizsgálatok sorát használhatjuk 
egyháztörténeti, és ehhez kapcsolódó településtörténeti kérdések tisztázásához. Ugyanakkor 
az ezredforduló idején egyetlen, közölt telepkutatatás publikációjával szemben, ma már 
tucatnyi friss ásatás, leletmentés leletanyaga, dokumentációja, illetve számos új terepbejárás 
megannyi új eredménye alapján a feldolgozás, összegzés egyre inkább elodázhatatlan 
kötelességnek tűnik. A 2001-es szakdolgozat számos sejtése mára bizonyosságot nyert, illetve 
több, akkor csak jelzett kérdéskört, problémát sikerült azóta részletesen kidolgozni. Ennek 
köszönhető, hogy az akkori gondolatmenet jelen munka szerkezetében is felismerhető. Ezzel 

                                                 
1
 Jelen kötetben a képekre történő utalás a második kötet oldalszámára, oldalszámaira vonatkozik. Amennyiben 

az Olvasó a képes táblákon szereplő leletek, képek részletes leírását, ismertetését, a hozzájuk kapcsolódó 
információt szeretné elolvasni, akkor ezt alapvetően az első kötet 6. fejezetében, az Adattárban teheti meg. Ezért 
az adattári tételek, oldalak könnyebb visszakeresése érdekében a képes táblák felső sarkain feltüntettük az adott 
oldalon bemutatott tételek adattári számát is. Így az olvasó a képjegyzék átböngészése nélkül, közvetlenül az 
Adattár adott tételéhez lapozhat. A képes táblák áttekintő jegyzéke a második kötet elején található. 
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párhuzamosan a székelyföldi középkoros kutatások és a publikációk száma is megugrott, 
amelyek a csíki településtörténet kérdéseit is új megvilágításba helyezik. 

Noha még nagyon távol állunk attól, hogy a kutatási lehetőségeket kimerítettnek 
tekintsük, ma már indokoltnak tűnik, hogy doktori disszertáció keretében kísérletet tegyünk 
arra, hogy a Csík középkori településtörténetére vonatkozó meglévő adatokat feldolgozzuk, 
ill. újabb kutatásokkal rávonatkozó ismereteinket szélesítsük. 

Munkám célja tehát az, hogy a korábbi eredmények áttekintésével, az újabb kutatások 
adatainak hasznosításával, a teljes rendelkezésre álló régészeti forrásanyag feldolgozásával, 
illetve a történeti, helynévtani adatok hasznosításával elvégezzem a Csíki-medence 
középkorának lehető leghitelesebb településtörténeti összegzését. Abban bízom, hogy jelen 
dolgozat következményeként Csík középkori településtörténete immár nem adatfoszlányokra 
épített bizonytalan rekonstrukció lesz, hanem olyan – több forráscsoportra épített – 
ismerethalmaz, amely Székelyföld történetének szilárd eleme lehet, és segít megérteni a 
szomszédos székek, Erdély és általában a középkori Magyar Királyság történetének több 
részletét is. 

Azt azonban, hogy idáig eljuthattunk, sokaknak kell megköszönnöm. A munka első 
éveiből Mihály Zita, Tóth László támogatását emelem ki, illetve a Magyar Köztársaság 
Oktatási Minisztériumának ösztöndíját kell megemlítenem, akik és amely nélkül nem csak 
kutatni, de gyökeret verni sem sikerült volna. Terepi munkáim jelentős részében Darvas 
Lóránt kollégám is részt vett, akinek e mellett számos adatot, észrevételt is köszönhetek. 
Múzeumi munkatársaim között elsősorban Berecki Judithot említem meg, aki a terepmunkák 
mellett a leletanyag tisztításában, ragasztásában, illetve ezt követő raktározásában is szerepet 
vállalt. Hatósági ügyekben Kosza Antal közvetített hatékonyan, ugyanő topográfiai 
kérdésekben és terepbejárásaink során is munkatársunk volt. Helytörténeti kérdésekben 
gyakran fordultam Szőcs Jánoshoz. Történeti helynévtannal kapcsolatos kérdésekben mindig 
számíthattam Tóth Valéria építő észrevételeire. Az utóbbi évek régészeti kutatásainak nagy 
részét Hargita Megye Tanácsának régészeti programja tette lehetővé. Munkám során 
rendszeresen kértem ki Sófalvi András barátom véleményét, akivel több ízben folytattunk és 
bizonyosan folytatunk még, egymást és magunkat is többször meggyőzve-cáfolva, termékeny 
vitát. A dolgozat elkészítése során számtalan alkalommal támaszkodtam témavezetőm, Benkő 
Elek munkásságára, módszertani útmutatásaira, de e mellett külön hálás vagyok a kézirat 
alapos ellenőrzéséért és hozzáfűzött építő kritikai észrevételeiért. Utolsóként feleségemnek, 
Tóth Boglárkának mondok köszönetet. Ő az első terepmunkák állandó munkatársa volt, neki 
köszönhető több alaprajz és faragvány alapos felmérése, a csíki középkori kőfaragványok 
dokumentálása, újabban az itt is felhasznált dendrokronológiai elemzések elvégzése is, illetve 
mindezek mellett jelen dolgozat kéziratainak alapos korrektora és szerkesztője is volt. 
Szakmai támogatása mellett azonban jóval fontosabb, hogy az elmúlt évtizedben olyan családi 
hátteret és környezetet alakított ki, amelyből mindig erőt meríthettem a munka során  

 
 

1.2. A DISSZERTÁCIÓ TÉRBELI ÉS IDŐHATÁRAI 
 
A Csíki-medence a történeti Erdély keleti felét kitöltő Székelyföld egyik keleti 

székének, a középkori Csík-szék területét öleli fel. A Csíki-medence a mai Románia központi 
régiójában, Hargita megyében található (11. kép). A terület és jelen munka földrajzi kereteit, a 
Keleti-Kárpátokban meghúzódó hegyközi Csíki-medence, az Olt legfelső folyása, illetve 
ennek észak-déli irányú völgyét közrefogó nyugati Hargita hegyvonulata és a keleten 
elhelyezkedő Csíki-havasok egyértelműen körülhatárolja, az Olt forrásától a délről 
szomszédos Háromszékre nyíló Tusnádi-szorosig. Ez a terület a legészakibb település, 
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Csíkszentdomokos és a legdélebbi Csíktusnád falu közötti területet foglalja magában (11-14. 
kép). 

A történetileg hitelesebb Csík-szék megnevezés helyett azonban a disszertáció a 
földrajzilag szűkebb területet jelentő Csíki-medence településtörténetével foglalkozik. Nem 
képezi ugyanis szorosan dolgozatom tárgyát a Gyergyói-, ill. a Kászoni-medence 
településtörténete. Ennek három fontos oka van. Egyrészt a székrendszer (nem beszélve ennek 
írott adatolásától) jóval a terület középkori megszállása után alakult ki, így például az Árpád-
kori településtörténet kapcsán anakronizmus lenne a székek szerinti tagolás. Ugyanakkor 
Kászon-szék már Zsigmond korában önálló székké alakult, és Csík-szék ellenkezése ellenére 
Mátyástól is szereztek erre vonatkozó privilégiumot. A cím és téma választásakor tehát azért 
döntöttem a Csíki-medence mellett, mert ezzel jelezni kívántam, hogy a dolgozat nem csak a 
székelyekhez köthető Csík-szék történetét és régészeti anyagát, hanem a székely beköltözést 
és széket megelőző korábbi időszak településtörténetét is vizsgálni kívánja.  

Másrészt a Csíki-medence földrajzilag jól körülhatárolható, elkülönülő egység, mely 
természetes keretet szabott a kutatásnak. Harmadrészt a két említett fiúszék területéről 
származó régészeti adatok mennyisége, különösen Kászon-széké, elenyésző, így lényegi 
elemzésre alkalmatlan. (Az „ismeretlen” Kászoni-medence kutatására a későbbiekben egy 
hosszabb kutatási program keretében vissza szeretnék térni.) Kivételként a gyergyószárhegyi 
Lázár-kastélynál végzett ásatások javarészt közöletlen, feldolgozatlan anyagát említhetem, de 
ennek feldolgozásával a disszertáció készítésének idején két-három kutató is foglalkozott 
(Darvas Lóránt, Demjén Andrea, Szőcs Péter). Újabban 2010-től egy külön Gyergyó-szék 
településtörténetével foglalkozó doktori kutatás is elindult (Demjén Andrea – BBTE 
Kolozsvár, Tarisznyás Márton Múzeum, Gyergyószentmiklós). Ez a munka már jórészt a 
2007-től induló felügyeletek, megelőző feltárások eredményeire épít. Ugyanakkor földrajzi 
közelségük és közel azonos történelmi helyzetük miatt természetesen mind gyergyói, mind 
kászoni adatokat is felhasználok. 

Időrendjét tekintve a dolgozat a magyar honfoglalás utáni időszaktól, a 10. századtól 
követi figyelemmel a csíki adatokat, hiszen ebben az alsó kronológiai határba még bőségesen 
belefér a helyi előzmények, ill. a magyarság itteni megtelepedésének is a tárgyalása. A felső 
határ esetében kettős elbírálást alkalmazok. A mai településhálózatot kialakító középkori 
településtörténeti folyamatok a 16. század végére már befejezettnek tekinthetők, éppen ezért a 
régészeti adatgyűjtést ezzel a századdal lezárom. Annál is inkább, mert munkámmal 
párhuzamosan egy olyan disszertáció is készül Darvas Lóránt tollából (ELTE-BTK, Csíki 
Székely Múzeum, Csíkszereda), melynek témája a 16-18. századi csíki edényművesség, így 
egy feljebb tolt időhatárral óhatatlanul párhuzamosság alakulna ki. 

Az írott források értelmezése, bevonása tekintetében azonban eltekintettem ettől a 
korláttól, hiszen a későbbi 17-18. századi, sőt későbbi forrásokból is még számos középkori 
állapotokra visszamutató, hasznosítható adat nyerhető ki. 

 
 

1.3. KÖRNYEZETI VISZONYOK 
 
A Csíki-medence Erdély keleti szélén, a Keleti-Kárpátok hegyközi medencéiben, az Olt 

forrásvidékén illetve felső folyása mentén fekszik.2 Ma Hargita megye része. Északi és déli 
határait – az egész medence alakját meghatározó – Olt forrásától a Tusnádi-szorosig 
számítják, keleti és nyugati határait a Csíki havasok és a Hargita vízválasztói alkotják. Az 
Erdélyi-medencétől a Hargita andezitekből álló újvulkáni vonulata választja el. A keleti Csíki-
havasok krétakori üledékösszletekből állnak, északon a mezozoikus mészkőből és 
                                                 
2 Általános földrajzi ismertetéshez ld. Benkő 1778. 203-208., Orbán 1869. 1-5., Endes 1938. 9-11., Kozma 1998. 
7-16., Vofkori 1998. 9-10., Rep. 11-17. 
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dolomittömegekből álló Nagy-Hagymás zárja le. A Hargita észak-déli irányban mintegy 95 
km hosszan, a Baróti-hegység és a Görgényi-havasok között húzódik, szélessége 30-40 km, 
legmagasabb csúcsa 1801 méter. A Csíki-havasok magába foglalja Gyimes vidékét és a 
Kászoni-medencét is, hosszúsága 50 km, szélessége 10-15 km. 

A Csíki-medence geológiai szempontból két, vagy három részre osztható. Az 
úgynevezett kárpát-közi medencék mindegyike lépcsőzetes süllyedés eredményeképp jött 
létre a negyedkor folyamán. A medencék kialakulása összetett folyamat volt: a 
vulkanizmussal párhuzamosan jelentkező tektonikus mozgások alakították őket.3 A lesüllyedt 
felszínek őskőzetei, a kristályos palák képezik a Csíki-medence aljzatát. 

A hegyvidéki elhelyezkedés ellenére az Olt-menti települések környezete alföldi jellegű, 
széles árterekkel, nagy sík mezőségekkel. Ugyanakkor a falvak határában mind található 
hegyi kaszáló, erdő. A középkori környezetre utaló forrásokkal illetve a környezet 
rekonstrukciójával önálló fejezetben foglalkozom, a részleteket ld. ott. 

A történeti felosztás szerint – melyet én is használni fogok – a Csíkszeredától északra 
fekvő részt Felcsíknak, a tőle délre eső területet Alcsíknak hívják (13-14. kép). A 
természetföldrajzi beosztás a Rákosi- és Zsögödi-szorosok közti részt külön Középcsíkként 
értelmezi (így a történeti Felcsík Közép- és Felcsíkból áll). Felcsík területe 922 km², átlagos 
magassága 700 m és 670 m között változik. Alcsík területe 635,7 km², átlagos magassága 670 
és 640 m között van. 

Az 1876-ban alakult Csík vármegye magába foglalta Csík-, Gyergyó- és Kászon-széket, 
területe 5064 km² volt. 

A Csíki-medence tájképét jelentős részben az Olt völgye határozza meg, amely Csík 
területén mintegy 89 km hosszúságban folyik, a forrásnál, Balánbányától északra 1416 méter 
tengerszint feletti magasságban fakad, lakott területeket mintegy 850 m magasan ér el és a 
Tusnádi-szorosnál 640 m magasságban hagyja el a medencét és a megyét. Ez alatt száznál is 
több kisebb-nagyobb patak folyik bele. Az évezredek folyamán Alcsíkban 4-5 teraszt alakított 
ki.4 Legjelentősebb mellékvize a Csatószeg mellett befolyó balparti Fiság, mely mentén már a 
középkor folyamán több település jött létre. Ártereit elsősorban kaszálónak és legelőnek 
használták.  

Csík klímája ma kifejezetten hideg. Magas, zárt medence lévén az évi átlaghőmérséklet 
6º C körüli, a tél gyakran 6-7 hónapig tart. Emiatt a vegetációs időszak sokkal rövidebb, mint 
akár a szomszédos Háromszéken, vagy Udvarhelyen. A tavaszi szántás például legalább két 
héttel később kezdődik, mint a szomszédos területeken, és az al- és felcsíki részek között is 
eltérés van. Az uralkodó szélirány északi, és északnyugati, a hegyek és a medence nagy 
szintkülönbségei miatt az átlagos csapadékmennyiség 1200 mm. 

Szintén az időjárásnak tulajdonítható, hogy az újkorban Csíkban elsősorban rozsot, 
árpát és zabot termesztettek, kisebb mértékben búzát. A szántók többségükben a síkon 
helyezkednek el és nagyon trágyaigényesek. Gyümölcsöt, az alma kivételével, általában 
máshonnan hoztak. Legnagyobb részét erdő borítja, földművelésre alkalmas hely Orbán 
Balázs szerint még 1869 körül is csupán az egész terület alig 1/10-e. Az erdők az építési 
alapanyagul, és tüzelőül szolgáló, ill. cserekereskedelemre használt faanyag mellett 
(túlnyomórészt fenyő) különböző erdei haszonnövényekkel is szolgáltak (gomba és 
különböző gyümölcsök).  

Gazdag, dús legelői kedveztek az állattartásnak, lovakat, szarvasmarhát, juhokat „nagy 
bőségben legeltetnek”. Sertéseiket makkoltatni a szomszédos vármegyékbe, vagy Moldvába 
vitték.5 

                                                 
3 Kristó 1980. 273.  
4 Kristó 1980. 287-92. Megfogalmazása szerint itt az Olt középszakasz jellegűként folyik. 
5 Benkő 1778. 204., Orbán 1869. 4-5. 
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Szintén jelentősek altalajkincsei (kén, vas, cinóber és réz), a helyi kőzetek (mész, 
andezit) pedig jó alapanyagul szolgáltak az építkezéseken. Az altalajkincsek között ki kell 
emelnünk a ma teljesen elfeledett vasat. Régészeti adatok szerint a késő vaskorban és a 
népvándorlás korában kifejezetten intenzív vasművesség volt Csíkban.6 A későközépkorban 
és koraújkorban Csíkmadarason fejedelmi vashámor is működött.7 A tevékenység 
nyersanyagként Felcsíkon a felszínen, illetve kis mélységben is gyűjthető különbféle vasércek 
(népiesen vaskő, vasszar), Alcsíkon az ártéri gyepvasat illetve a borvízforrások környezetében 
feldúsuló, kicsapódó vasat hasznosíthatták. 

 

                                                 
6 Botár 2002., 2011b. 
7 Pataki 1971. 
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2. KUTATÁSTÖRTÉNET 
 
 
 
 
Periferikus földrajzi és gazdasági helyzete, illetve az urbanizáció megkésettsége miatt 

Csíkban helyi polgárság csak későn alakult ki, így nem volt olyan társadalmi réteg, mely a 
múlt emlékeivel kiemelten törődött volna. A korabeli intézmények számára Csík távoli, 
nehezen megközelíthető, szegényes vidéknek számított, így jórészt kikerült ezek 
gyűjtőterületéről. Területén nem folytak kutatások, nem kerültek elő figyelemre méltó leletek, 
„kincsek”, amelyek a szakmai közönség, vagy a helyiek érdeklődését fellobbanthatták volna, 
így nem volt hagyománya a régészetnek. Az első helyi múzeumi intézmény, a Katolikus 
Fiúgimnázium, illetve az 1930-ban Domokos Pál Péter, Nagy Imre és Vámszer Géza által 
végzett átfogó történeti-néprajzi kiállítás gyűjteményére alapozva, csak 1950 után jött létre, de 
hosszú ideig egyszemélyes intézményként működött, és noha a ’80-as években már 
szakképzett régészek is dolgoztak a múzeumban, rendszeres középkoros kutatások csupán az 
ezredforduló után indultak. 
 
 
2.1. HELYTÖRTÉNETI KUTATÁSOK 

 
A különböző helytörténeti munkák zöme, éppen a kevés adat, illetve a hiányos 

kutatástörténet miatt természetesen nem szentel nagy teret a 16. század előtti eseményeknek, 
de ennek ellenére találhatunk olyan adatokat, amelyek a középkori településtörténeti 
kutatások során hasznosíthatók.8 Így például Benkő József 1778-as művében említ olyan 
nyersanyaglelőhelyeket, romokat, adatokat, melyek régészeti lelőhelyekre, a faluszerkezet 
átalakulására utalnak, illetve olyanokat, amelyeket a környezeti rekonstrukciók során 
alkalmazhatunk.9 Szintén ekkor írta történeti munkáit Losteiner Lénárd ferencrendi szerzetes 
Csíksomlyón, akinek latin nyelvű művei kiadatlanok ugyan, de adatait több későbbi kutató, 
így Benkő Károly, Orbán Balázs, és Benedek Fidél is számos esetben idézi. 

A helytörténeti munkák sorát Benkő Károly folytatja, de munkája történeti részeiben 
jobbára Benkő József és Losteiner Lénárd fenti műveiből idéz.10 

A 19. századi munkák közül kétségkívül Orbán Balázs monumentális, Székelyföld 
leírása című munkáját kell megemlítenünk elsőként, amelyben első ízben említett régészeti 
lelőhelyeket, ismertetett részletesen középkori templomokat, romokat. A táj, a falukép, a 
történeti források, épületek, helynevek és a helyszíni adatok, például váralaprajzok 
közlésével, ismertetésével Orbán a székelyföldi helytörténeti munkák egyik legfontosabb 
kötetét tette közzé. Munkája még ma is forrásértékű, tudniillik Orbán számos olyan feliratot, 
romot, faragványt említ, amely azóta elpusztult.11 Mindezzel együtt Orbán korának 
romantikus szemléletű embere volt, így dokumentum értékű sorai között gyakran 
felbukkannak legendás elemek. Orbán Balázs oly kimerítően ismertette területünket, hogy a 
későbbi munkák állandó hivatkozási alapja lett és ez utóbbiak gyakran már csak apró 
kiegészítéseket fűztek az Orbán idézetekhez.12 

A csíki helytörténetírás nagy alakja Vitos Mózes volt, aki talán éppen Orbán Balázs 
kimerítő leírásai miatt nem foglalkozott a középkori templomokkal. Az általa írt Csíkmegyei 

                                                 
8 Részletes helytörténeti bibliográfiához ld. Antal 1972. 
9 Benkő 1778 (1999)  
10 Benkő 1853. 
11 Orbán 1869. 
12 Ferencz 1935.  
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füzetek 1894 és 1902 között jelentek meg, ezekben részletesen ismerteti Csík földrajzi 
viszonyait, a helyneveket, vámokat, várakat. Csupán ez utóbbiakkal foglalkozva említi meg a 
csíkkarcfalvi és a csíkszenttamási „várkastélyokat”, ez alatt a templomok körüli magas 
védőfalakat értve. Ekkor tehát még jól látható volt a csíkszenttamási, mára már teljesen 
elbontott védőfal is, melyet Vitos a csíkkarcfalvihoz hasonlított, vélhetően akkor még 
impozáns magassága miatt. Szintén ő említi elsőként a Csíkszentkirálytól északra található, 
általa Andrássy-kúriának nevezett romokat.13 

Fontos előrelépést jelentett a történeti kutatások forrásbázisának megnövelésével és 
elérhetővé tételével a székely oklevéltárak 1872-től induló sorozata. Az oklevéltárak adatai 
különösen a 15-16. századi társadalmi-gazdasági átalakulást és eseménytörténetet 
dokumentálják, de például az első adó és lustra-összeírások, a településtörténeti kutatások 
pótolhatatlan forrásai is egyben. E lustrákban ugyanis számos olyan falu szerepel, melyek a 
későbbiekben vagy ténylegesen eltűntek, vagy összeolvadtak más falvakkal.14 

1935-ben jelent meg Ferencz Béla tollából egy újabb összefoglalás, amelyben a zavaros 
történeti összefoglalókat követően az egyes települések esetében meglepően sok hasznos 
adattal találkozunk.15 

Endes Miklós kísérelte meg elsőként, hogy Csík-, Gyergyó- és Kászon-székek történetét 
összefoglalja. A források jellegéből adódóan munkájában kevesebb hangsúlyt kap a középkor, 
de az ezzel foglalkozó fejezetekben rendszeresen felhasználja a rendelkezésére álló adatokat 
és korábbi idevonatkozó tanulmányokat. Településtörténeti bevezetőjében régészeti, 
helynévtani, levéltári és művészettörténeti adatokat egyaránt felhasznál. Érdeklődéséből 
fakadóan kötetében a családtörténeti, eseménytörténeti adatok túlsúlyban vannak, a 
műemlékek leírásánál mások munkáira támaszkodik.16 

Vámszer Géza hivatástudata, ügyszeretete jól példázza, hogy a jó szándék különösebb 
előképzettség nélkül is maradandót tud alkotni. Ő a 20. század harmincas éveiben 
tevékenykedett Csíkban, munkáinak jelentősebb része viszont csak évtizedekkel később 
illetve halála után jelent meg.17 A csíkkarcfalvi és a csíkdelnei templomok részletes 
ismertetésével, főként ez utóbbi falképeinek, kőfaragványainak feltárásával, örökre helyet 
biztosított magának a csíki helytörténeti irodalomban. A csíkszenttamási Csonkatoronynál 
végzett „ásatása” során végigásták a falak külső síkját, majd az így kirajzolódó gótikus 
alaprajz ismeretében arra a következtetésre jutott, hogy a korábbi templomnak valahol másutt, 
jelesen a Hargita magasabb oldalán kell lennie, a faluval együtt. Erre aztán komoly, máig 
erősen ható településtörténeti rekonstrukciót épített, melynek lényege, hogy az első falvak és 
templomok a hegyek magasabb részein jöttek volna létre, ahonnan fokozatosan, több lépésben 
húzódtak volna mai helyükre. A csíkzsögödi Harom-várban végzett állagmegóvó munkába a 
korabeli civil szférát is bevonta, mely során a falak mentén letakarították a növényzetet. 
Figyelme kiterjedt a helynevekre, a tízesek kérdésére, de munkásságának fontos hozadéka a 
középkori templomok és későközépkori-újkori kúriák felmérése. Ezek jelentős része 
hagyatékában kutatható, mely a kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaság archívumában 
található. 

A második világháborút követően hosszú ideig csak elszórtan jelentek meg Csík 
középkori történetét érintő tanulmányok, munkák. Ezek között kiemelkedő fontosságú Pataki 
József kötete, melyben a csíkmadarasi vashámorra vonatkozó írott adatokat monografikus 
formában dolgozta fel.18 

                                                 
13 Vitos 2002. 
14 SzO I-VIII. 
15 Ferencz 1935. 
16 Endes 1938. 16-81. 
17 Vámszer 1977., 2000. 
18 Pataki 1971. 
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Erős társadalom- és gazdaságtörténeti érdeklődés, egyben a kora újkori helyi viszonyok 
kimagasló ismerete jellemzi Imreh István – Pataki József szerzőpáros Kászon-széket tárgyaló 
munkásságát. Nagy bátorságra vallott a részükről, hogy szembe mertek szállni a csíki székely 
történeti identitásban fontos szerepet játszó tízes kérdésében az egyeduralkodó nézettel, és 
udvarias, de egyértelmű módon leírták, hogy azt újabb fejleménynek gondolják.19 

A Székely Oklevéltár új sorozatának negyedik kötetében több 16-17. századi katonai és 
gazdasági összeírást tettek közzé. Noha a források, jellegükből adódóan, inkább a 
későközépkor és koraújkor székely társadalmának átalakulását dokumentálják, közvetve 
számos településtörténeti mozzanatot is megvilágítanak. Így például az 1614-es összeírás az 
első olyan forrás, melyben a csíki falvak teljes lakosságát feltüntetik, ami alapján pontos képet 
kaphatunk a települések 16. század végi nagyságáról, társadalmi viszonyairól. A listák alapján 
azonban további hasznos adatok is előkerülnek, melyek közül itt csak a birtokcseréket – 
ideértve a kúriák tulajdonosainak változását – említem a számos hasznos adat közül.20 

A gyergyószentmiklósi Garda Dezső történész érdeklődése alapvetően társadalom- és 
gazdaságtörténeti irányultságú, de több munkájában érinti Gyergyó és Csík középkori 
településtörténetét. Számos hasznos adat, például a középkori környezetre vonatkozó lényeges 
észrevételei mellett azonban továbbélteti az évszázados toposzokat a falvak lehúzódásáról, 
kettős szállásrendszerről, illetve a tízes rendszer településformáló szerepéről. A forrásokkal 
jobban ellátott korszakok ismertetése viszont részletesebb és hiteles.21 

Jelen disszertáció anyaggyűjtését alapvetően az a hiányérzet indította el, amely jó ideje 
érzékeli, hogy pusztán a szegényes történeti adatokra támaszkodva mennyire fogyatékos kép 
rajzolható a kutatott terület középkori és kora újkori viszonyairól. Jellemző, hogy Pál-Antal 
Sándor akadémikus tollából 2009-ben megjelent kötetben, melynek fő témája a 18. századi 
Csík-szék, az előzményeknél a terület középkorát mindössze féloldalnyi részben foglalta 
össze, ahol több megalapozatlan állítás is szerepel. Ilyen például, hogy a keleti medencék 
(Csík és Gyergyó) a székelyek itteni letelepedésekor még lakatlanok, illetve vizenyős, 
járhatatlan területek lettek volna, és emiatt az első települések nem a mai falvak helyén, 
hanem a medencék peremrészein, esetenként a hegyekben létrehozott szálláshelyek lettek 
volna. Ugyanakkor Orbán Balázsra támaszkodva több olyan falut is felsorolt, melyek az írott 
adatok hallgatása és régészeti terepbejárások negatív eredményei alapján soha nem is léteztek 
(Ábránfalva, Kotorzsa, Madicsa, Martonos, Rakottyás, Szentjánosfalva, Tompád, 
Tordafalva).22 

Az utóbbi években megszaporodó helytörténeti munkák némelyike nem elégszik meg a 
fellelhető hiteles adatokkal, és a belőlük leszűrhető új, eddig nem látott összefüggések 
ismertetésével, hanem olyan rekonstrukciókat is alkot, melyek történeti és régészeti 
forrásokkal nem bizonyíthatóak. Más kontextusban, a súrlódások elkerülése érdekében 
kézenfekvő volna ezeket figyelmen kívül hagyni, de szerzőik sok esetben a helyi közösségek 
tisztelt, elismert tagjai, így véleményük széles körökben visszhangot kap, és kritika nélkül 
erősen beágyazódhat a köztudatba. Ilyen a Csíki lexikon is, melyben az alapvetően hasznos és 
hiteles adatok összegyűjtése mellett rendre találkozunk a helytörténeti irodalom toposzaival 
(honfoglaláskori vitézek, erőltetett helynévmagyarázatok).23 

Sokkal kevésbé visszafogott mű a csíksomlyói búcsú eredetével foglalkozó dolgozat is, 
melyet Darvas-Kozma József csíkszeredai főesperes jelentetett meg.24 Ebben a hiteles adatok, 
bizonyítatlan feltételezésekkel keverten jelennek meg. Így például a lakottságot és egyházi 

                                                 
19 Imreh – Pataki 1992. 
20 SzO ú.s. IV/494-536. 
21 Garda 1992. 10-11., 2007. 19-22.  
22 Pál-Antal 2009. 7. 
23 Miklós 2004. 
24 Darvas-Kozma 2011. 
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szervezetet igazoló valós régészeti adatokra támaszkodva bencés hittérítők jelenlétét 
feltételezi a 12. században. Ezek szorosan kapcsolódtak volna a Nagysomlyó-hegyen álló, 
feltételezett ispáni várhoz, amely mellett a kisebbik csúcson a legenda kolostort is említ. Az 
említett helyen azonban csupán őskori várról tudunk, a kolostor területén folytatott ásatás 
során viszont csupán koraújkori leleteket eredményezett.25 Nem teljesen új elem Csík 
történetében a pálosok keresése-igazolása,26 de a Darvas-Kozma által felsorolt csíki 
helyszínek egyikéről (Szépvíz-Széphavas, Csíksomlyó) sem ismerünk pálos kolostort igazoló 
leleteket, vagy írott adatokat. Széphavason egy 17. század elején már említett, de a 16. 
században már használt kápolna romjai állnak.27 A csíksomlyói kolostort megelőző 14. 
századi „pálos” falak bizonyára félreértés szüleményei. A 2010-ben, egy engedély nélküli 
tereprendezési munkálat során véletlenszerűen előkerült alapfalak mind (!) a 15. századi 
kápolna tartozékai, utólagos bővítéshez tartoznak, a környéken egyetlen 14. századi falrészlet, 
objektum sem került elő.28 A falak magas jelentkezési szintje alapján amúgy a középkori 
kolostor számos részlete kutatható-bemutatható lenne, de erre egyelőre nem mutatkozott 
igény az érintettek részéről. 

Szintén nem igazolt a Salvator-kápolna pálos kötődése sem. Az valóban igaz, hogy a 18. 
század elején még nem tartozott a plébániatemplomhoz, de Losteiner Lénárd ferences 
történész szerint régen a ferencesek felügyelete alá tartozott.29 Az ide feltételezett középkori 
remetelakokat, netán váralja települést egyetlen középkori cserép sem támasztja alá, a kápolna 
környékén csak (!) bronzkori lakottság igazolható.30 Szintén bizonyítatlan a Hargita csúcsán 
álló állítólagos 12. századi keresztes ispotály. 1801 méter magasan, távol minden középkori 
útvonaltól és településtől egy ispotály léte a képzelet birodalmába tartozik. 

 
 

2.2. CSÍK KÖZÉPKORA A TÖRTÉNETI SZAKIRODALOMBAN 
 
A fenti kutatási helyzet ismeretében nem meglepő, hogy Csík nem, vagy alig jelenik 

meg a nagyobb, összefüggő igényű munkákban. Apró, de beszédes jele a területre vonatkozó 
adathiánynak, hogy a Magyar Királyság keleti határait bemutató térképeken az új- és jelenkori 
határok alapján visszavetített „határ” jelenik meg, anélkül, hogy annak tényleges történeti 
háttere tisztázott lenne.31 

Végső soron a magyar történetírás a forrása annak a makacs elképzelésnek, mely szerint 
Erdély magyar betelepülése több lépésben zajlott nyugatról, kelet felé, míg a 13. században a 
Keleti-Kárpátok medencéit el nem foglalta a magyarság.32 Utóbb az elképzelésnek olyan 
sikere lett a román történetírásban, hogy a szocializmus évtizedeitől napjainkig ez az 

                                                 
25 Rep., illetve Benkő Elek ásatási dokumentációja (1994) a csíkszeredai örökségvédelmi igazgatóság 
irattárában. 
26 Szőcs – Szőcs 2008. 
27 A kápolna „felújítása” során sikerült a középkori romokat teljesen kifordítani eredeti alakjukból a jó szándékú, 
de felelőtlen, külső kezdeményezőknek. Ld.: http://széphavas.hu/ A kápolna középkori használatát igazoló 
mentőásatáshoz Sztáncsúj 2012. 
28 http://www.ujember.hu/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=49:archiv&id=6172:a-fold-
alatti-csiksomlyo 
29 „Olim sub cura et administratione erat Fratrum Minorum” Ld. Benedek 2008. 63. 
30 Darvas 2011. 
31 Györffy 2000 (1977) térképei, MT II/1272-1273. között 50. térkép., 1424., 51. térkép., vagy akár Engel – 
Kristó – Kubinyi 1998. 52-53. 
32 Györffy 1941. 
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elgondolás köszön vissza még a román akadémia által kiadott tízkötetes történeti 
összefoglalóban is.33 

A teóriát a 70-80-as években Székely Zoltán kelet-erdélyi ásatásai kérdőjelezték meg, 
kutatásai nyomán ugyanis Árpád-kori lelőhelyek és leletek sorát tárta fel és tette közzé. Azt 
vallotta, hogy „a XI-XII. században letelepült Bjelo-Brdo műveltség hordozói a magyarok-
székelyek voltak.” A térség várait a székely betelepedés előtti berendezkedés emlékeinek 
tartotta.34 

Ezekre is építve a háromkötetes, majd a „rövid” Erdély történetében az Árpád-kori 
fejezeteket jegyző Bóna István volt az első, aki erdélyi kontextusba helyezve vizsgálta az 
akkor általa elérhető régészeti anyag fényében Erdély és Székelyföld korabeli 
településtörténeti kérdéseit (11/4. kép). Ezt némileg módosított formában tíz évvel később is 
megismételte. Bóna 1987-es, majd 1989-es összefoglalásai első ízben tárgyalták szélesebb 
összefüggésben a csíki régészeti leleteket.35 Véleménye szerint a Csíki-medencét már a 
honfoglalás idején megszállta a magyarság, e katonai megszállás emléke lenne a zsögödi 
kengyel és zabla. Feltételezte, hogy a csíki határőr falvak a 12. századtól Küküllő vármegye 
területén állhattak, bár ugyanakkor magáévá tette Kniezsa azon összegzését, mely szerint 
„Csík és Háromszék megye területét a székelység a XII. század közepéig nem szállhatta 
meg.” A csíkszentkirályi, Preda-féle 1. házat 12. századiként értékelte.36 Összegezve Bóna 10. 
századi honfoglaló határőrökkel, majd a 12. századtól telepített határőrfalvakkal számolt 
térségünkben. A két lelethorizont közötti kapcsolattal nem foglalkozott. 

Ezt a problémát Benkő Elek oldotta fel 1992-ben. A keresztúr-széki topográfia történeti 
értékelése során tisztázta, hogy a Bóna-féle kelet erdélyi honfoglaló csoportba sorolt egyik 
lelőhely, egyik lelet sem honfoglaláskori. A topográfia leletanyagának időrendi és mennyiségi 
megoszlása alapján azt állította, hogy a székelyek 13. század eleji beköltözését megelőzően 
már kialakult az akkor még Küküllő vármegye részét képező településhálózat.37 

Tevékenységük nem maradt hatástalan, a fiatalabb román középkoros régészek 
műveiben a keleti medencék 12. századi betagozódása a Magyar Királyságba már 
evidenciaként szerepel.38 

Ezért is érthetetlen, hogy noha Kristó Gyula több művében is érintette Kelet-Erdély és 
ezen belül Csík középkori településtörténetét, megmagyarázhatatlan módon teljesen 
figyelmen kívül hagyta a régészeti eredményeket, ezzel kapcsolatos álláspontját kizárólag az 
írott adatokra, Székelyföld esetében a pápai tizedjegyzék értelmezésére alapozta.39 
Módszertani hibát vétett azonban azzal, hogy csupán a kizárólag plébániás településeket 
összesítő tizedlistán szereplő falvakat tekintette létező településeknek. Nem számolt azzal, 
hogy a plébániás falvak mellett filiális települések sora létezett az Árpád-korban. Ez kissé 
olyan, mintha egy hadképes férfiakat összeíró katonai lustra alapján azt mondanánk, hogy az 
adott faluban csakis férfiak éltek. Ebből adódóan eredményei meglehetősen torzak lettek, 
hiszen a településhálózat kétharmadát alkotó filiális falvak kiestek látköréből, és így 
óhatatlanul arra a következtetésre jutott, hogy csak a templomos falvak léteztek akkoriban, 
azaz majd minden székelyföldi faluban állt volna templom a 14. század elején. Ezt aztán 
kifejezetten székely, székelyföldi jellegzetességként definiálta. 

                                                 
33 Horedt 1986., IstRom 2001. 229-250., 412-418. Ez utóbbi kötet heves reakciókat váltott ki a román 
történetírásban is, több szerző tette szóvá, hogy kézirataikat a ’80-as évek szellemében átszerkesztették. Ehhez 
ld. Gáll 2007. 
34 Székely 1971., 1973., 1974-1975., 1976-1977. 
35 Bóna 1987., 1989. 
36 Bóna 1989. 135., 151.,154. 
37 Benkő 1992. 
38 Ioniţă 1994. 
39 Kristó 2002a, 2002b. 
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Nagyon hasznos eszközt adott a kutatás kezébe Kordé Zoltán, aki több más, székelyek 
eredetkérdésével foglalkozó műve mellett, egy kötetbe gyűjtötte össze a székelyekre 
vonatkozó okleveleket.40 A tematikusan csoportosított (hadakozás, megtelepedés, 
birtokviszonyok, társadalom, adózás, egyházi viszonyok stb.) oklevelek elé egy-egy értékelő 
részt is írt. Az egyházi viszonyokat tárgyaló részben teljes egészében Kristó fent ismertetett, 
téves, megállapításait ismétli. 

A Csík-székkel foglalkozó történeti munkák száma látszólag kielégítő, valójában 
azonban azt tapasztalhatjuk, hogy nagyon sok, alapvető probléma nem tisztázott, sok még a 
kritikátlanul továbbélő mítosz, közhely, holott a rendelkezésre álló források feldolgozása 
számos kérdésben lehetővé teszi, hogy előrelépés történjen. Ennek alapvető akadálya, hogy a 
középkort illetően a megoldottnak hitt, vagy nem ismert történeti kérdések felülvizsgálatával, 
megoldásával valójában kevés képzett történész foglalkozik. Ennek szemléltetésére két példát 
említek. 

Egyed Ákos történész szerint az eredetileg csatlakozott népként elmagyarosodott 
székelység Erdélybe a magyarokkal együtt érkezett, és a 12. század végéig már elfoglalta mai 
szállásterületét. Előzményként csupán szórványos szláv-bolgár településekkel számol. A 
letelepedés nemzetségi csoportok szerint történt. Ennek nyomát látja abban is, hogy a Baróti-
medence nem egységes szervezeti szempontból, hanem két szék, két nemzetség között oszlott 
fel. Egyed a székely beköltözés előtt csupán bolgár-szláv alaplakossággal számol.41 Ez 
alapján úgy tűnik a régészek és a történészek párhuzamos tudományos világban élnek. 

Benkő Elek több tanulmányában és könyvében érintette a térség Árpád-kori történetét. 
Leletekkel igazolta, hogy Székelyföld Árpád-kori településtörténete nem a székelyek 
beköltözésével kezdődik. A székelyek betelepedését Keresztúr-székben a 12-13. század 
fordulójára, Csíkban a 13. század második felére keltezte, de mindenütt számolt korábbi 
vármegyei keretek között élő lakossággal, illetve azt megelőző szláv alapnépességgel.42 

A régészeti kutatások több olyan társadalomtörténeti kérdés újragondolását indították el, 
amelyek korábban nem kaptak kellő figyelmet a történészek részéről. Benkő Elek keresztúr-
széki régészeti kutatásai során előkerülő későközépkori kúriák és leleteik értelmezése 
vezettek el annak a felismerésére, hogy a székely társadalom már a 14-15. században sem 
tekinthető olyasféle nemzetségi alapokon nyugvó katonai demokráciának, mint ami a legtöbb 
publikációból visszaköszön. A 16. században „hirtelen megjelenő” helyi arisztokráciának 
olykor az Árpád-korra visszanyúló gyökerei vannak.43 Ennek már a 16. század előtt is olyan 
gazdasági, társadalmi, katonai következményei voltak, amelyek nehezen illeszthetők be a 
székelyekkel foglalkozó hagyományos történetírás keretei közé, mondhatni számos fontos 
tézisnek ellene mondanak. Az új álláspont érveléséhez felhasznált oklevelek már régóta 
ismeretesek, közöltek voltak, még sem akadt senki, aki a nyilvánvaló adatok értelmezését 
megkockáztatta volna. 

Benkő Elek alapvetően régészeti eredményeinek értelmezése kapcsán több történeti 
kérdést is górcső alá vett. Ezek közül itt csak a székelyföldi mezővárosok kezdeteit, illetve a 
középkori székely nemesség kialakulásának körülményeit tárgyaló munkáit említem. Noha 
Csík nem tartozott szorosan vett kutatási területéhez, Benkő Eleknek a várakkal,44 
mezővárosokkal,45 illetve középkori udvarházakkal46 kapcsolatos műveiben több olyan csíki 

                                                 
40 Kordé 2001a. 
41 Egyed 2006. 13-20., 32-33. Ezzel szemben Bacon esetében számomra az tűnik életszerűbbnek, hogy a 
medence kettéosztása éppen annak a nyoma, hogy a székelyek a beköltözéskor itt már megszilárdult határokkal 
ellátott területi egységet találtak. 
42 Benkő 1992., 1993., 1998.  
43 Benkő 2008, ill. 2009. 
44 Benkő 1990., 1991. 
45 Benkő – Demeter – Székely 1997. 
46 Benkő – Székely 2008. 
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vonatkozású megállapítást tett, melyek rendre visszaköszönnek jelen dolgozat lapjain is. 
Újabb összefoglalásában, korábbi nézeteit módosítva, Székelyföld 12-13. századi lelőhelyeit a 
korábbra keltezett székely beköltözéssel hozza összefüggésbe.47  

Az írott források, illetve a helynévtani, régészeti adatok, illetve a középkori gyökerű 
egyházi viszonyok alapján a csíki középkori településtörténet sajátosságának tartott tízes 
települési rendszerrel kapcsolatos kérdést a közelmúltban tekintettem át. Vizsgálódásaim 
során arra jutottam, hogy a csíki elkülönülő településrészek a középkorban önálló falvak, 
vagy azok szegei lehettek, melyek „tízessé” alakulása a 16. századot követően indult meg.48 

Régészeti és egyháztörténeti szempontból is kiemelkedő fontosságú az a középkori 
erődített helyeket összegyűjtő hatalmas vállalkozás, melyben partiumi, bánsági és erdélyi 
emlékek bemutatása mellett a székelyföldi és nyilván a csíki várak és erődített templomok is 
szerepelnek.49 

A keleti határvédelem kérdéseihez és az ezzel kapcsolatos forrásokhoz alapvető 
fontosságú Sófalvi András doktori disszertációja, melyben több csíki objektum bemutatása és 
a teljes középkori és kora újkori okleveles és történeti adat felsorolása is helyet kapott.50 
 
 
2.3. „FALUMONOGRÁFIÁK” 

 
Az utóbbi évtizedekben az 1989-es fordulatot követően egyre inkább megnyilvánult a 

helyi közösségekben az igény, hogy falujukról önálló kötet jelenjen meg, amiben 
összefoglalják az adott településről rendelkezésre álló különböző jellegű ismereteket. Az 
úgynevezett „falumonográfiák” jó alapját képezhetik a helytörténeti összefoglalóknak, de a 
változó minőségű munkák közös jellemzője, hogy ritkán vagy egyáltalán nem vontak be olyan 
szakembereket, akik az újkort megelőző történeti-régészeti áttekintés összeállítását 
elvégezték, vagy legalább ellenőrizték volna. A gyakran egyszerzős vállalkozások fejezetei 
között lényeges minőségbeli ingadozások vannak, ezen belül a történeti áttekintés középkori 
része általában a legkevésbé sikerült próbálkozás. Ennek egyik alapvető oka természetesen a 
középkoros kutatások siralmas helyzete, de ennek ellenére is megemlíthető, hogy még a 
rendelkezésre álló régészeti adatok (pl. a CsSzM leltárkönyveinek adatai), illetve a közölt 
oklevelek adatai sem kerültek be minden esetben a művekbe. A források és kutatási 
módszerek felületes ismerete miatt idevonatkozó fejezeteik sok esetben semmitmondóak, 
gyakran mesés rekonstrukciók. Ezek javítására a Hargita Megyei Kulturális Központ 
szervezett egy vitafórumot, de az ott elhangzottak és közölt vélemények, az újabb munkák 
fényében, visszhangtalanok maradtak.51 Ennek ellenére a napvilágot látó munkákban a 
középkori településtörténeti kutatásokhoz gyakran találunk használható adatokat: 
helynévgyűjtéseket, helyi legendák ismertetését. 

Ilyen például a csíkcsicsói helytörténeti, helyismereti füzetecske, melyben a helynév 
téves szláv eredeztetése mellett, találunk olyan megjegyzéseket, amelyek a falu egykori 
környezetére, illetve régi épületeire vonatkozó emlékeket sorolják fel.52 

Szintén jó példa a hullámzó teljesítményre a Balázs Lajos által szerkesztett 
csíkszentdomokosi monográfia, ahol egészen kiváló földrajzi összefoglalást találunk, benne 
részletes, szakszerű leírással és hasonlóan alapos történeti tájrekonstrukcióval, alapos jól 
térképezett helynévközléssel. A falu kezdeteit tárgyaló rész azonban kevés konkrétumot, új 

                                                 
47 Benkő 2010. 
48 Botár 2011d. 
49 Karczag – Szabó 2010., 2012. 
50 Sófalvi 2012a. ,2012b. 
51 Botár 2003b. 
52 Csíkcsicsói tallózó 7-10. 
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használható adatot, leletet közöl a legendák mellett. A falu első helyét a várbükki vár 
hegyoldala mellé feltételezik, a pápai tizedjegyzék téves azonosítású Tarkő helyneve alapján 
megkeresztelkedett, de pogánykodó őslakosokról írnak. A templom története kapcsán az első 
templomról csak annyit írnak, hogy 1690 előtt állnia kellett. Szó esik az állítólagos 11. 
századi kő ajtókeretekről, de nem említik a szárnyas oltár tábláit, a kazettás mennyezet egy 
darabját.53 Egy későbbi, szintén Csíkszentdomokossal foglalkozó helytörténeti füzetben 
szintén visszaköszön a falu első telephelyének a Várbükkre helyezésének elképzelése. A 
várbükki várat egy szentdomokosi adománylevéllel kapcsolták össze alaptalanul, illetve 
csokorba gyűjtötték a falura vonatkozó okleveleket.54 

A csíkjenőfalvi helytörténeti kötetben legendás honfoglaló Jenő törzs szerepének 
említését követően az írott adatok alapján kísérik végig a falu történetét. Külön kiemelendő a 
történeti helynévgyűjtemény, illetve a helynevek térbeli elhelyezkedését bemutató térkép.55 

A csíkrákosi falutörténetben egymást váltogatva keverednek a helyi legendák, a szerző 
feltételezései, a suméros történetek a valós, kompilált adatokkal. Jellemző, hogy Pogányvár 
kapcsán a pogány hitvallás és hasonlók emlegetése mellett éppen a vár közölt, hozzáférhető 
ásatási eredményeit nem ismertették a helyieknek szánt írásban. Több oldalon keresztül 
mutatták be a templomot, illetve a hozzá kapcsolódó irodalmat, ebben „természetesen” nagy 
hangsúlyt kap a 11-12. századinak mondott torony kifestésének pogány értelmezése, de 
említés nélkül marad a legfontosabb művészettörténész, Entz Géza neve és ezzel kapcsolatos, 
de későbbi keltezést javasoló véleménye.56 

Még kevesebb adattal találkozunk a madéfalvi falutörténetben, ahol a „hagyományos” 
falulehúzódás hagyománya mellett nem találunk a középkori településtörténet szempontjából 
hasznosítható adatokat. A falu történetét összefoglaló részből nem csak a kiadott, elérhető 
oklevéltárak adatai, de a másutt rendre előkerülő helynévgyűjtemény is hiányzik.57 

A csíkszenttamási id. Kurkó István helytörténeti írása egy egyszerű, őszintén érdeklődő 
parasztember munkájának a gyümölcse, de történeti értéke sajnos csekély, pedig Pista bácsi a 
falu határának egyik legjobb ismerője.58 

A vacsárcsi „monográfia” szerzői a falu története kapcsán az első hiteles, 1566-os 
adattal indítanak ugyan, de azért megemlítik a 888-as, Csíki Székely Krónikából származó 
adatot is. Fontos hozadéka a kötetnek, hogy közzétették a Vacsárcsin látható elpusztult kúria 
romjairól készített 1909-es alaprajzot és néhány ezzel kapcsolatos adatot, de az úgynevezett 
székely áldozópohár kapcsán nem tudtak elszakadni a Csíki Székely Krónika világától.59 

Csíkmadarasról két kiadást is megért a falutörténeti kötet. Ennek régészeti összegzése 
mindössze néhány őskori leletről tett említést, középkori leletekről, lelőhelyről nem álltak 
adatok a szerzők rendelkezésére. Tekintettel arra, hogy a falu története az írott adatok alapján 
csak a 16. századtól követhető valamelyest nyomon, a középkori faluról gyakorlatilag 
nincsenek információk. Ezt az űrt a szerzők a helynevek alapján próbálták kitölteni. 
Részletesen ismertették a vashámorral kapcsolatos tudnivalókat. A mai újkori templomban 
található késő gótikus ajtókeret fényképes közlése viszont fontos, új (eddig lappangó) 
adatokat tett hozzáférhetővé. A szemöldökgyámos késő gótikus jellegű kapu egyértelmű 
bizonyítéka lehet a 16. századi madarasi kápolna létezésének, amit a rajta látható rovásjelek 
esetleg még további adatokkal bővíthetnek, noha a javasolt 11. századi keltezés 
komolytalan.60 
                                                 
53 Csíkszentdomokos 1999. 
54 Péter 2003. 
55 Szabó – Jakab 2001. 
56 Császár 2003. 
57 Szentes 2005. 
58 Kurkó 2003-2005. 
59 Szőcs – Fodor – Kovács 2004. 
60 Pál-Antal – Ördögh – Balázs – Miklós 1996., 2006. 
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2008-ban jelent meg egy nagyobb kötet Csíkszentmihály faluról. Szőcs Vince tanító, 
helytörténész sokoldalú helytörténeti tevékenysége mellett (helynevek, szokások gyűjtése, 
stb.) a falu területén többfelé végzett terepbejárásokat. Kéziratait fia Szőcs András rendezte 
sajtó alá, a szöveg elé terjedelmes történeti bevezetőt illesztve.61 E rész azonban számos 
tévhitet, adatolatlan elképzelést, regényes rekonstrukciót tartalmaz.62 A kötet első része a 
falumonográfiák minden betegségét hordozza. A valós történeti adatok és a nagyon fontos 
helyi gyűjtésből származó megfigyelések (Szőcs Vince) kavarodnak a fantázia és az idegen 
kompilációk szilánkjaival. Találunk itt türk helyneveket és missziós tevékenységet végző 
pálosokat, illetve királyi révet-vámot ellenőrző francia nagyurat egyaránt. A kötet második 
felében viszont jól használható adatokat találunk. 

Az egyik legújabb, a csíkszentmikósi „falumonográfia” történeti része a kötelező hun-
avar bevezetőt követően önálló fejezetecskét szán a falu Árpád-kori történetének, noha ebben 
egyetlen szentmiklósi vonatkozású adattal sem ismerteti meg az olvasót. A későbbi korokhoz 
kapcsolódó emlékek ismertetése között szívesen olvastam volna a helynévtárakban szereplő 
Kőházkerthez kapcsolódó helyi hiedelmekről, régészeti nyomairól, elhelyezkedéséről, 
amelyről feltehetően középkori kúria nyoma, de erre sajnos nem találtam utalást. Szintén 
említés nélkül maradt a templom bemutatásakor annak eddigi legalaposabb ismertetése.63 A 
csíkszentmiklósi egyházközség történetének feldolgozói visszafogottan ismertetik a falura 
vonatkozó középkori írott adatokat.64 A templom ismertetése kapcsán hangsúlyozzák, hogy 
1777-1784 között az átalakítások eredményeképpen „a gótikus szentegyházból alig őrzött 
meg valamit”. Ez, mint az Adattárból kiderül, szerencsére erős túlzás, hiszen a hajó jelentős 
részben középkori. 

Érdekes módon az alcsíki falvakról mindössze három falutörténet jelent meg (Felcsíkon 
tizenegy). A csíkkozmási füzet mesés középkori adatokkal indít. A falut 6. századi bizánci 
szerzetesek alapításával hozta összefüggésbe, akik itt az Attilától visszamaradott 
székelyeknek építettek volna templomot. A templomban őrzött szenteltvíztartó készítési 
dátumaként a füzetben 1051 olvasható. Ezek után szinte meglepőnek tűnik, hogy említést tesz 
a faluban egykor állt nemesi kúriákról, noha az ezzel kapcsolatos kiadott oklevelek 
kimaradtak.65 

Alcsíkról még egy település, Csatószeg rendelkezik helytörténeti feldolgozással. Noha a 
szerző itt is kötelességének érezte a székelyek őstörténetét illető különböző nézetek 
felsorolását, és a falu története kapcsán megemlíti a CsSzM-ban őrzött régészeti leleteket, de 
nem kísérelte meg, hogy az oklevelek és a leletek, legendák közti szakaszt helyi mítoszokkal 
pótolja. Ennek ellenére is hiányérzetet kelt, hogy a közölt, hozzáférhető oklevelek illetve 
régészeti lelőhelyek sora maradt ki.66 

Csíkszentkirályon egy kis füzet jelent meg, mely a faluból származó Andrássy-
családnak állít emléket több értékes adatot felsorolva.67 

Egészen friss a Csíkszentimrét bemutató helytörténeti kötet.68 Ebben a régészeti 
lelőhelyeket, a műemlékeket és az írott adatokat is ismertették. 

 
 

                                                 
61 Szőcs – Szőcs 2008.  
62 Botár 2009d. A recenzió heves reakciót váltott ki a szerzőből ld. Székelyföld 2011/június: Dr. Szőcs András – 
Helytörténet/fantasy, avagy az érem két oldala, illetve erre írt válaszom ugyanott: Egy recenzió utóélete és annak 
tanulságai. http://www.hargitakiado.ro/archívum/2011. június. 
63 Lakatos 2009. 31-40., 232-236. (Szőcs én.) 
64 Lélek és kincs 2009. 11-60. 
65 Csíkkozmási 34-40. 
66 Füstös 2005. 
67 Gál – Russu 2002. 
68 Csíkszentimre 2011. 
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2.4. MŰVÉSZET- ÉS EGYHÁZTÖRTÉNETI KUTATÁSOK 
 
Csík és általában Székelyföld álló, vagy jelentős középkori részleteket őrző egyházainak 

száma arányaiban – Kárpát-medencei viszonylatban is – kiemelkedő. Ennek több oka van. Itt, 
legalábbis a 13. századtól, folyamatos lakottsággal számolhatunk, gyakorlatilag 
elhanyagolható a pusztásodás, az erdélyi fejedelemség viszonyai között másutt a török 
uralommal járó etnikai-demográfiai változások itt nem számottevőek. A szerény gazdasági 
lehetőségeknek konzerváló hatása volt, így a különböző építési hullámok ellenére is jelentős 
középkori részletek maradtak, őrződtek meg a jelenkorig. 

Különösen fontos tehát, hogy Csík középkori településtörténetének vizsgálatakor 
kiemelt figyelmet szenteljünk a középkori templomos helyek és általában az egyházi 
berendezkedés emlékeinek. A kérdés jelentőségét esetünkben még inkább növeli az a tény, 
hogy a terület középkori településtörténetének első, és a 16. századi összeírásokig 
legfontosabb történeti forrása mindmáig az 1332-1337-es pápai tizedjegyzék.69  

A középkori írott forrásokat áttekintve meglehetősen szegényes képet kapunk. A 
templomos falvak és filiáik felsorolásán túl nem tudni, hogy ki, illetve kik, mikor, hogyan 
építették-építtették a templomokat. A forrásokban nincs nyoma az építőknek, a kőfaragóknak, 
a falképek készítőinek sem. Ilyen forrásadatoltság mellett különös jelentősége van a 
művészettörténeti és régészeti kutatásoknak, hiszen érdemben csak ez utóbbiak hozhatnak új 
adatokat a terület középkori építészetéről. 

A plébániahálózat 16. század végi állapotát-kialakulását az 1860-ban Veszely által 
megjelentetett erdélyi egyháztörténeti forráskiadvány tette elérhetővé. Ugyanott számos olyan 
forrást is közzétett, melyek a középkori kutatások több témája (így például kápolnák, 
cintermek, tornyok, harangok, stb.) szempontjából is hasznosíthatók.70 

A középkori templomokat Orbán Balázs ismerteti elsőként.71 Ő még eredeti helyén 
látott és a kor szintjén dokumentált egy sor olyan középkori harangot, faragványt, feliratot és 
építési elemet, ami mára már elveszett. Jelentőségét jelzi, hogy a jelenkori útikönyvek, 
falumonográfiák és szaktanulmányok megkerülhetetlen és legidézettebb szerzője. 

Keöpeczi Sebestyén József a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára kiadott 
emlékkötetében újratárgyalta a keleti székek (Csík- és Háromszék) néhány középkori egyházi 
épületét.72 Ezek értékelésekor elsődleges szempontnak tartotta, hogy a keleti székek 
templomai a nyugati műveltség legkeletebbi bástyái, és szerénységük ellenére fontos 
történelmi emlékek. A korai bizánci kereszténység hatását, és általában a „byzancias” jellegű 
emlékek létét teljesen valószínűtlennek tartotta (erről részletesen később), akárcsak az 
esetleges székelyeknél korábbi előzményeket. Ő volt az, aki a „körives (román) műstílus 
emlékeit” az Árpád-házi királyok korába helyezte, és aki egy második nagy építkezési 
korszakot valószínűsített Mátyás idejére. Meglehetősen szabadon kezelve a történeti adatokat 
és művészettörténeti analógiákat, a székelyföldi első templomok építőiben olasz és francia 
bencés, ciszterci, illetve premontrei építő iskolák szerényebb tagjait látja. Ennek megfelelően 
jó néhány faragvány esetében külön indoklás vagy adat nélkül viszonylag korai keltezést 
adott. Így kifejezetten a 12. századra datálta a csíkszentdomokosi ajtókereteket és 
szenteltvíztartót, míg a csíkrákosi déli kaput, a csíksomlyói másodlagos nyugati kapukat, a 
szentkirályi nyugati kaput, a tusnádi keresztelőmedencét, a csíkkozmási keresztelőmedencét, 
illetve a csíkmenasági sekrestye körablakát kimondva-kimondatlanul is szintén korabelinek 
tartotta. Keltezéseit illetően meg kell jegyezni, hogy e provinciális emlékek keltezése máig 
megoldatlan. A gótikus emlékek ismertetése során a csíkszenttamási, a csíkrákosi, a 

                                                 
69 MonVat. 112., 116., 132., EO II. 
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71 Orbán 1869. 
72 Keöpeczi 1929. 371-401. 
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csíkkarcfalvi, a csíkszentmihályi, a csíkszentmiklósi, a csíkdelnei, a csíkzsögödi, a 
csíksomlyói, a csíkszentkirályi, csíkszentimrei, a csatószegi, csíkverebesi, csíkszentléleki, 
csíkmindszenti, a csíkmenasági, csíkszentgyörgyi, csíkszentmártoni, csíkkozmási és 
nagykászoni templomok korabeli részleteit ismertette. Munkájának külön érdeme, hogy 
tanulmányát képekkel illusztrálta. 

Vitos Mózes csupán a „várkastélyok” között említette a csíkkarcfalvi és a 
csíkszenttamási „várkastélyokat”, ez alatt feltehetően a templomok körüli magas védőfalakat 
értve. Amennyiben ez igaz, akkor még látható lehetett a csíkszenttamási, mára már teljesen 
elbontott védőfal is, melyet Vitos a csíkkarcfalvihoz hasonlított, vélhetően akkor még 
impozáns magassága miatt.73 

Kászon középkori betelepülése kapcsán Ferenczi Sándor ismertette a templom 
keresztelőmedencéjét és számos németországi analógiát idézett Árpád-kori keltezésének 
alátámasztására. Szintén ő említette, hogy a templomban végzett munkálatok során 1935-
1937 között félköríves szentély alapfalai kerültek elő.74 

Vámszer Géza a 20. század harmincas éveiben tevékenykedett Csíkban, munkáinak 
jelentősebb része viszont csak évtizedekkel később illetve halála után jelent meg.75 A 
csíkkarcfalvi és a csíkdelnei templomokkal kapcsolatos munkái mellett, csíki tartózkodása 
idején több helyen készített rajzokat, fotókat, illetve középkori falképeket és faragványokat 
tárt fel, kúriák alaprajzát rögzítette. A csíkszenttamási Csonkatoronynál végzett „ásatása” 
során végigásták a falak külső síkját, majd az így kirajzolódó (támpillérek nélküli!) gótikus 
alaprajzot rögzítette. Településtörténeti elmélete a települések és templomok fokozatos, 
hegyoldalakról a völgyekbe történő lehúzódásáról, a műkedvelő helytörténeti irodalomban ma 
is népszerű.76 

A bécsi döntést követő helyzetben megnövekedett az érdeklődés az erdélyi és így a csíki 
műemlékek iránt is. A negyvenes évek első felében több munka látott napvilágot. Entz Géza 
több elvi megállapítást tett, melyek máig befolyásolják a csíki emlékek megítélését. 
Hangsúlyozta e terület zártságát, és erre építve a székelyföldi egyházi építészet archaizáló, 
„elvidékiesedő” és közösségi jellegét emelte ki. Az akkor általánosan elfogadott történelmi 
keretekhez illeszkedve tárgyalta a csíki egyházi építészet kezdeteit. Noha konkrét írott vagy 
régészeti adatai nem lehettek akkoriban, formai jegyek alapján és korának történeti 
felfogásával azonosulva a 13. századra keltezte a legkorábbi emlékeket („Székelyföld keleti 
felén a XIII. század előtt román stílusú műemlékek nem keletkezhettek”), hangsúlyozva, hogy 
a keleti székely székek esetében hangsúlyos archaizmussal és provincializmussal kell 
számolni.77  

Szintén 1943-ban jelent meg Balogh Jolán összefoglalása az erdélyi reneszánsz 
művészetről. Ebben részletesen tárgyalta a csíki szárnyas oltárok és a faszobrászat kérdését, 
időrendjét, hangsúlyozva a csíksomlyói ferences műhely fontosságát.78 Ugyanebben az évben 
tette közzé Ferenczi István a csíkkarcfalvi templom átépítése idején előkerült adatokat, illetve 
jelent meg P. Boros Fortunát kötete a csíksomlyói ferencesekről, melyben egyebek mellett a 
középkori ferences kolostorra és plébániatemplomra vonatkozó adatokat is közzétette.79 

1957-ben újra végigjárta a csíki templomokat és tapasztalatait is közölte Banner József. 
A kutatási helyzetet és az emlékek elszigeteltségét jól jellemzi, hogy az elérhető publikációk 
ellenére kiérződik a szerző sorai közül a megdöbbenés, amit a végiglátogatott emlékek hosszú 
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sora kiváltott. Rövid, felsorolásszerű áttekintésének fontos hozadéka, hogy egy sor korábban 
ismeretlen középkori faragványra is felhívta a figyelmet.80 

A kommunizmus évtizedei alatt a csíki egyházi emlékek kutatása gyakorlatilag 
megszűnt. A helyzetet súlyosbította, hogy noha a ’60-as években még készültek műemlékes 
adatlapok, leltárak, de a ’70-es évek második felében a műemlékvédelem intézményes kereteit 
megszüntették. Így érthető, hogy egy 1979-ben készült gótikus falképeket összegző kiadvány 
is csupán 1996-ban múzeumi belső kiadványként jelenhetett meg.81 1986-ban a csíksomlyói 
Salvator-kápolnáról jelent meg egy kisebb közlés.82 Kevésbé látható, de nagyon fontos 
anyaggyűjtések azonban ezekben az években is folytak, ezek közül Muckenhaupt Erzsébetnek 
a csíksomlyói ferences könyvtár anyagának megmentését és feldolgozását, illetve Benkő Elek 
középkori harangokat megcélzó gyűjtését említhejük.83 

Az 1989-es fordulatot követő időszakban, a romániai műemlékvédelem újraélesztését 
követően, és a meginduló anyaországi támogatásoknak, a személyes kapcsolatoknak 
köszönhetően egyre több szakember fordult meg Csíkban, előkerültek az asztalfiókokban 
porosodó kéziratok, és úgy tűnt, a hosszas hallgatást követően a csíki emlékek is újra 
bekerülnek a szakma látókörébe. 

Entz Géza két legutolsó, Erdély középkori építészetét összefoglaló kötetében több csíki 
templomot is ismertetett, és új írott adatokat gyűjtött ezek történetéhez. Sajnálatos, hogy már 
nem vette, nem vehette figyelembe a régészet, a történetkutatás akkor már megjelent 
legfrissebb eredményeit, éppen ezért korábbi, több évtizedes álláspontjával egyezően a 
székelyföldi falusi építészet tárgyalásakor újra az volt a kiindulópontja, hogy Csík és 
Háromszék székely megszállása csak a 13. század első felében következett be, így 
templomokkal csak ezt követően számolt. A legkorábbi emléknek a gyergyóalfalvi kettős 
hengertagos nyugati kaput tartotta (a kapu profilja az újabb kutatások alapján jóval 
összetettebb, ráadásul a kapu nincs is eredeti helyzetében84), míg a csíkiak közül a 
csíksomlyói, a csíkrákosi, a csíkszentdomokosi és a csíkszentkirályi kapukat datálta a 13. 
századra, illetve a századfordulóra. Kiemelte, hogy a templomok Székelyföldön valóban 
közösségi erőfeszítés nyomai. Az erdélyi gótikát ismertető kötetben csíki vonatkozásban a 15-
16. századi, nyugati harangtornyok elterjedését hangsúlyozta.85 

Gyöngyössy János, Kerny Teréz és Sarudi Sebestyén József a székelyföldi 
vártemplomokat vizsgálta, könyvükben a csíkkarcfalvi, csíkrákosi, csíkszentgyörgyi, 
csíkszentmihályi és csíkszentmiklósi templomokat és védőfalaikat részletesen ismertették.86 

A csíki műemlékek kutatása és helyreállítása a Csíki Műemlékvédő Egyesület 
tevékenységének köszönhetően kapott a ’90-es évek közepétől újabb lendületet. Ekkor az 
egyesület kiadásában több templomról készült tudományos igényű ismeretterjesztő füzet, 
amiben a templomok leírása mellett levéltári adatokat és helyszíni megfigyelések is helyet 
kaptak. Idesorolható Sarudi Sebestyén Józsefnek a csíkdelnei Szent János templomról szóló 
füzete, Szőcs Miriam csíkkarcfalvi, Szőcs Imre csíkkozmási, illetve Szőcs Imre és Szőcs 
Miriam csíkszentmiklósi templomismertetése.87  A korábban többször említett archaizálást 
Mihály Zita mutatta be egy 18. századi kápolna ismertetése kapcsán.88 
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Mihály Ferenc a csíki oltárokkal és Madonna-szobrokkal kapcsolatos cikkében ismertet 
több olyan emléket, amelyek korábban nem kaptak kellő hangsúlyt az irodalomban.89 

Léstyán Ferenc teljes Erdélyt felölelő gyűjtésében ismertette újra a csíki templomokra 
vonatkozó adatokat, a korábbi ismereteket új levéltári és egyéb adatokkal bővítve.90  

Helyszíni vizsgálódásaira építve e sorok írója 2001-ben korai alaprajzok 
kiszerkesztésével kísérletezett, több esetben fa harangtornyokat feltételezett, illetve néhány 
Árpád-kori faragványt tett közzé. A 11-12. századtól induló régészeti leletanyagra, és a 
középkori forrásokra alapozva, arra a következtetésre jutottam, hogy a templomos falvak 
mellett már a legkorábbi időktől számolni kell filiális településekkel, a templomhálózat 
kialakulásának kezdeteit illetően pedig felvetettem annak lehetőségét, hogy az már a 
székelyek beköltözése előtt megindulhatott.91  

Mérföldkövet jelentenek a középkori templomok kutatásában a kolozsvári Entz Géza 
Alapítvány erőfeszítéséből újrainduló levéltári közlések. Az eddig megjelent kötet, az 1731-es 
esperesi vizitáció máris számos ismeretlen elemmel gazdagította idevonatkozó ismereteinket, 
hiszen a ma itt-ott kallódó oltárelemeket még eredeti helyükön beépítve jegyezték le és több 
akkor még álló fatoronyról/haranglábról is említést tettek. A művészettörténeti adalékokon túl 
a vizitáció közvetve-közvetlenül a települések 18. század eleji gazdasági-társadalmi életébe is 
betekintést enged, hiszen mindenhol feljegyzik a plébániához tartozó földeket, a pap és a 
kántortanító lakását, illetve a hívők számát.92 

Az ezredfordulón jelentek meg P. Benedek Fidél kötetbe szerkesztett kéziratai, melyben 
több más kolostor mellett részletesen foglalkozott a csíksomlyói ferences kolostor 
történetével. Bár munkájának egyes részei, így például a csíksomlyói vár kérdésének 
tárgyalása nem egyeztethetők össze a régészeti adatokkal, adatgazdagsága alapján 
megkerülhetetlen alapműnek számít Csíksomlyó középkorának kutatásában.93  

Itt említem meg, hogy a 17. századi jezsuita szerzetesek jelentéseit közzétevő 
okmánytárak első ízben tájékoztatnak a korabeli, de minden bizonnyal középkorban 
gyökerező plébániák és filiális települések hálózatáról. Éppen ezért e források nem csak 
egyháztörténeti, de településtörténeti szempontból is nagyon fontosak.94 

A meglendülő külső érdeklődés ellenére a helyi kutatási helyzet nem változott. A 
területileg illetékes csíkszeredai múzeumnak nem volt régész alkalmazottja, a különféle civil 
szervezetek és lelkes érdeklődők nem pótolhatták a hiányzó intézményi hátteret. 

Fa- és falképrestaurátorok szemszögéből ismertette az általuk kutatott templomokat 
Lángi József és Mihály Ferenc. Köteteikben mindig helyet kaptak csíki templomok is, így 
számos, több szempontból hasznosítható építéstörténeti adat és megfigyelés került 
nyilvánosság elé.95 

2003-ban Tóth Boglárka nagyobb anyaggyűjtést végzett, melynek során a csíki 
templomok bejárásával lappangó középkori kőfaragványokat keresett, illetve a már ismertek 
szisztematikus dokumentálását kezdte meg. A 32 egyházi épület szemléje során (20 templom, 
12 kápolna), Banner Zoltán 1957-es listáját bőségesen kiegészítve, 259 faragott kőszerkezetet, 
illetve kőfaragványt sikerült összeírnia (lábazati párkányok, szentségtartófülkék, 
nyíláskeretek, boltozati elemek, oltárasztalok).96 
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2004-ben jelent meg Szőcs Miriam művészettörténeti elemzése a csíkdelnei 
szárnyasoltárról, melynek szekrényét és faragott díszeit a 16. század második felére keltezte.97 

Jékely Zsombor és Kiss Lóránd tollából születette egy beszámoló az utóbbi évek erdélyi 
falkép-restaurálásáról, amiben több csíki objektum ismertetése is helyet kapott.98 

Az eddigi áttekintésből is kitűnik, hogy noha Csík az álló kutatható templomok 
tekintetében a Kárpát-medence egyik leggazdagabb térsége, az emlékek vizsgálata 2002-ig 
jobbára csak az épületek és faragott elemek, berendezési tárgyak művészettörténeti 
bemutatására, illetve történeti áttekintésre szorítkozhatott. Mindezt úgy, hogy a felmerülő 
kérdések tisztázásához még sok esetben nem készültek a szükséges háttérkutatások. Az első 
részletes ismertetés, Orbán Balázs óta eltelt közel másfél évszázad alatt alig sikerült a 
középkori elemek számát növelni, sőt számos olyan részlet van, amely azóta eltűnt. Az alább 
ismertetendő régészeti kutatások elindítása előtt egyáltalán nem voltak ásatások, így egyetlen, 
amúgy valószínűsíthető korai periódus alaprajza sem volt ismert, és tényleges keltezési 
támpontok sem voltak ezek értelmezéséhez. 

Székelyföldön 1989 előtt a középkoros régészet megtűrt diszciplína volt, így nem 
intézményes kutatási tervek keretében zajlott, hanem hosszú ideig egy-egy személyhez és 
azok tevékenységi területére korlátozódtak. Így aztán vannak területek, témák, melyekről több 
adat ismert – ilyen például Keresztúr-szék és Háromszék Benkő Eleknek és Székely 
Zoltánnak köszönhetően –, és akadnak olyanok is, amelyek szinte teljesen fehér foltnak 
tekinthetők.99 Udvarhely környékén a különböző munkálatok, helyreállítások során néhol 
szintén megfigyeltek és dokumentáltak korábbi falakat.100 Csíkban azonban nem folyt 
régészeti kutatás és olyan helyreállítás sem, amely nyomán korai részletek kerültek volna 
felszínre. A delnei Szent János templomban zajlott munkálatokról mindeddig csak szórványos 
szóbeli beszámolók ismeretesek. A hiányos kutatási helyzetben csupán 1999-ben történt 
változás, ekkor folyt az első szakszerű templomásatás, majd ezt 2002-től egy sor újabb kutatás 
követte.101 

Az emlékek helyszíni vizsgálatára építve és a történeti, szakirodalmi adatok 
áttekintésével 2010-ben összeállítottam a Csíki-medence középkori kápolnáinak adattárát.102 

 
 

2.5. TÖRTÉNETI HELYNÉVTANI KUTATÁSOK 
 
Általánosan elfogadott, hogy Erdélyben a helynevek alapján megfogható egy 

szórványos szláv alapréteg, amely elsősorban a Hátszegi- és a Háromszéki-medencében 
sűrűsödik, valamint az is, hogy a helynevek döntő többsége magyar eredetű.103 Ugyanakkor 
Kniezsa István leszögezte, hogy a szláv helynevek a magyarság beköltözésekor már 
megvoltak, és hogy nem rutén jellegűek. Emiatt a később, Háromszéken oklevelesen adatolt, 
valószínűleg telepített szlávok (ruténok) helyneveit nem kereshetjük közöttük.104 Benkő 
Loránd szerint a szláv helynevek egyenletes eloszlást mutatnak, és hasonló eredményre 
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vezettek a keresztúrszéki régészeti kutatások, egyben arra is figyelmeztetve, hogy nem lehet 
csak a helynevek alapján a 9-10. századi szláv népességet leírni.105 A hegyvidéki, perifériális 
Csík esetében a szláv helynevek vizsgálata annál is érdekesebb, mivel Kristó Gyula a 
magyarországi központi területek adatait vizsgálva jutott arra a következtetésre, hogy a 11. 
században szláv nyelvi túlsúly figyelhető meg.106 Látható, a szláv helynevek esetében ezek 
kora Árpád-kori eredeztetése általánosan elfogadott. 

Kniezsa István több ízben próbált a nyelvészeti adatok alapján településtörténeti 
következtetéseket is levonni. A Csíki-medence magyar betelepülését a 13. századra tette. A 
helyes megítélés szempontjából azonban fontos idéznem véleményét, mely szerint: „Ez a 
nézet teljesen a szomszédos területekre támaszkodik, mert itt különben sem régészeti, sem 
helynévi érvvel nem rendelkezünk”!107 Tiszteletre méltó módon nyitva hagyta a kérdést, de 
egyben saját keltezését is megkérdőjelezte. Későbbi munkájában még egyértelműbben 
fogalmazott. Egyrészt állította, hogy „Csík és Kászon a 12. század közepe előtt még nem 
székely, hanem más magyarság területe.” Az akkor mérvadónak tekintett történeti 
felfogáshoz igazodva mégis kijelentette: „Mivel pedig semmi okunk nincs feltételezni, hogy a 
mai székelységet valami más magyar törzs megelőzte volna, nyilvánvaló, hogy az a magyar 
nyelvű nép, amelytől Székelyföld helynévanyaga származik, csak a székely lehetett.”108 Ő a 
székelyek 10-12. századi magyarságának bizonyítékát látta ebben. Ha azonban figyelembe 
vesszük a székelyeknél korábbi régészeti nyomokat, akkor ez az itt lakó első (ezek szerint 
legalább részben magyar) névadók magyar nyelvűségére nézve bizonyíték! 

A helynevekre alapozott erdélyi településtörténeti kutatásai során utóbb Benkő Loránd 
nem az egyes helynevek tipológiai, kronológiai besorolását veszi alapul, hanem úgymond 
nyalábosan vizsgálta ezeket. Amely területek esetében a -d, -i és puszta személyneves 
helynevek kizárólagosan, vagy túlnyomó többségben jelentkeznek, azt korai, 11-12. századi 
betelepülésűnek tartotta, azokat viszont ahol az ún. új típusú, különböző utótagos (-falva, -
laka stb.) illetve templomcímes helynevek vannak túlsúlyban, ott későbbi betelepüléssel 
számolt. E vizsgálat alapján jutott arra a következtetésre, hogy Csík székely betelepülése a 13. 
századra tehető.109 

Benkő Loránd székely helynevekkel kapcsolatos kutatásainak legtöbbet idézett, 
általánosan elfogadott eredménye annak felfedése, hogy a különböző székely nyelvjárásoknak 
más-más kapcsolataik vannak, eszerint településtörténetük is eltért a Székelyföldre költözést 
megelőzően. Eszerint a marosszéki nyelvjárás Pozsony, Moson, illetve az Őrvidék és Őrség 
nyelvjárásához kötődik, a telegdiszéki (udvarhelyi) a Baranya és Valkó, továbbá Abaúj füzéri 
nyelvjárásához, míg a keleti medencék (Sepsi, Kézdi, Orbai, Csík és Gyergyó) székelysége 
ugyancsak az Őrség és Őrvidék nyelvjárásához kapcsolódik.110 

A törzs- és vezérnevek, valamint az -i képzős helynevek hiánya miatt elutasította, hogy 
a magyarság települési határa a 11. században kihúzódott volna a Székelyföldig. Ugyanakkor 
a puszta személyneves és -d képzős helynevekből arra következtetett, hogy a települési 
hullám az Árpád-kor végére mégiscsak elérte a területet. A székely helyneveket két nagy 
csoportra osztotta: a templomcímes és a -falva, -laka stb. utótagos helynevekre, melyek 
tömeges adatolása a 13. században indul, korábban alig találkozunk velük. A templomcímes 
helynevek tömeges előfordulása alapján újra kapcsolatot feltételezett a Nyugat-Dunántúllal.111 
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Több települési hullámmal számolt: a bihari székelyek a 12. század második felében 
költöztek Udvarhely-székbe, közel ugyanekkor Maros-székre más nyugati székely csoportok 
jöttek legkésőbb a 13. század elején. Ezt egyben a gyepűk és védelmi vonalak fokozatos 
keletre tolásával is kapcsolatba hozta. A keleti „karéjok” megszállása a 13. század folyamán 
megkezdődött és a 14. század elejére befejeződött. Szerinte Csík és Gyergyó, Háromszék felől 
csupán a 14. században települt be.112 

Egy évtized múlva azonban kritikusabban nyilatkozott mondván, hogy egy-egy 
nominatívuszos helynévnek korai személlyel való kapcsolása csak egyedi esetenként, kritikus 
szemlélet mellett és források segítségével végezhető el, de a hibás alapból kiinduló 
tömegesítés kétségeket ébreszthet. A törzsneveket megoldatlan kérdésnek látta, kiemelte, 
hogy a Partiumtól keletre gyakorlatilag hiányoznak. Szintén problémásnak tartotta az -i, és -d 
képzős helyneveket, szerinte csupán „nyalábosan” adnak időrendi fogódzópontot. Még 
mindig fenntartotta, hogy az Árpád-kor 2-3 települési korszaka és nyelvterületi szakasza, a 
terjeszkedés iránya megfogható. A korai magyarságra jellemzőnek tartotta a -gy képzős, 
illetve a védelmi vonalakra a kapu, les, őr, lövő, rejtek, szem, gyepű stb. összetételű 
helyneveket.113  

Legutóbb Kristó Gyula Erdély korai történetének és a székelyek történetének szentelt 
könyveiben érintette Csík Árpád-kori települési viszonyait.114 A puszta személynévből alakult 
marosszéki helynevek kapcsán írja, hogy „nagyon valószínű, hogy ezek nagy része (vagy 
esetleg mindegyike) a székelyeket ott megelőző magyar lakosság nyoma” illetve, hogy 
„Csíkban e helynévtípus teljesen hiányzik.”115 Mint alább látni fogjuk, ilyenek Csíkban is 
vannak, csupán az írott forrásokban később tűnnek fel. 

A templomcímes helynevek nagy számát a székelyek beköltözésével kapcsolta össze. 
Kizárólag a pápai tizedjegyzékben említett településeket tekintve létező falvaknak (?!), 
feltűnőnek, sőt székely sajátosságnak tartotta, hogy majd minden székelyföldi településen volt 
templom (11/3. kép).116 A Csíki-medence első magyar, székely betelepülését Benkő Loránd, 
Bóna István véleményét elfogadva, a 13-14. század fordulójára tette.117 

Kristó Gyulának a templomok és a települések számára vonatkozó megállapításai 
mögött módszertani hiba van. A tizedjegyzék készítésekor ennek jellegéből adódóan ugyanis 
csak templomos településeket írtak össze, így nyilván nem tekinthető érvényesnek a teljes 
településhálózatra vonatkozóan.118  

Újabban a történeti helynévtan alkalmazásával kapcsolatban kételyek merültek fel, 
ugyanis amíg korábban vitatták az egyes helynevek, képzők időrendjét, addig módszertani 
szabályok betartása mellett alapvető forrásértéküket általánosan elfogadták. Ezzel szemben a 
legutóbbi, a helynevek és a településtörténeti vizsgálatok viszonyát is érintő módszertani 
kutatástörténeti összefoglaláskor Tóth Valéria a helynevek ilyen irányú korlátozott 
használhatóságát hangsúlyozta.119 Így például a puszta személynévből képzett helynevek 
időrendje a korábban vallottól eltérően nem szűkíthető le az Árpád-korra, noha ennek 
elevensége a 13. századot követően lelassul. A különböző képzők időrendjének összegzésekor 
a –d és az -i képző „legproduktívabb korszakának” a 13-14. századot tekinti. Ez esetünkben 
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azt jelentené, hogy ezek az Árpád-kori települési viszonyok rekonstrukciójára kevésbé 
alkalmasak, hiszen az „archaikus” névdivat felső határa éppen annyira húzódik fel, hogy a 
székelyek 13-14. századi beköltözésével összemosódjanak a korábbi lakosság és a frissen 
beköltözők esetleges eltérő helynévadási szokásai. 

A nyelvészek tehát, a korábbi szláv lakosságot követően, Csík első magyar nyelvű 
lakosait a székelyekkel azonosítják, akik – a helynevek vizsgálata alapján – a 13. század és a 
13-14. század fordulóján telepedtek volna meg a Csíki-medencében. 

A csíki régészeti leletekből kirajzolódó, illetve a helynévtani kutatások alapján vázolt 
településtörténeti folyamatok között feszülő ellentmondások miatt magam újra górcső alá 
vettem a kérdést. Abból indultam ki, hogy amennyiben a magyar beköltözés előtti szláv 
népesség helynevei, a szakirodalom egyöntetű véleménye szerint, továbbélhettek, akkor a 
régészetileg igazolható Árpád-kori népesség is hagyhatott helynévi nyomokat maga után. 
Másrészt csupán a helynevek kései, zömében 16. századi lejegyzettségére hivatkozva eltúlzott 
módszertani szigor ezek történeti forrásértékét teljesen elutasítani, hiszen számos esetben 
igazolható a helynevek kontinuitása. Az Árpád-kori személynévtárak, helynévtárak és 
térképek összevetésével számos egytagú, alanyesetben álló helynévről feltételeztem, hogy 
Árpád-kori eredetű. 120 

 
 

2.6. RÉGÉSZETI KUTATÁSOK KEZDETEI, INTÉZMÉNYI KERETEK 
KIALAKULÁSA (1951-1989) ÉS A JELENKORI KUTATÁSOK 

 
Csík régészeti emlékeiről a 20. század első felében főként őskoros, ezen belül is 

várakkal foglalkozó munkák jelentek meg.121 A szakszerű régészeti adatgyűjtés első emléke 
Téglás Gábor vállalkozása, aki Csík vármegye törvényhatósági bizottságának támogatásával 
arra vállalkozott, hogy a vármegye területén álló „történelmi nevezetességű emlékeket” 
felderítse, de „kutatásai nem végződtek olyan eredménnyel, milyent a vármegye közönsége 
azokhoz fűzött”.122 

Az első célzott régészeti kutatás Ferenczi Sándor nevéhez fűződik, aki a csíki várakat 
járta be, és közölt néhány új alaprajzot és leletet, de nem említi, hogy a váraknak középkori 
fázisa is lett volna.123 Ugyanebben az évben jelentette meg ugyanő kászoni kutatásainak 
eredményét, amelyben részletesen tárgyalja a székelyek betelepedését is. Itt számolt be arról, 
hogy a helyi plébános elmondása szerint, a kászonaltízi templom felújításakor rábukkantak a 
korábbi félköríves szentélyre.124 

A csíkszeredai Csíki Székely Múzeum történetét az 1930-as helytörténeti kiállítással 
szokás indítani, melyet Domokos Pál Péter, Nagy Imre, illetve Vámszer Géza rendezett, ami a 
helyi múzeumi jellegű tevékenység (gyűjtés és kiállítás) elindításának szempontjából 
elfogadható ugyan, de az ekkor létrejövő gyűjtemény köré nem jött létre intézmény. 
Helytörténettel foglalkozó intézmény, melynek célkitűzései között a régészeti kutatás is 
szerepelt, a jelenlegi Csíki Székely Múzeum jogelődje csak egész későn, 1950-ben jött létre, 
egy rajztanár, Kovács Dénes lelkesedésének köszönhetőn. A fiatal intézmény megörökölte az 
1930-as kiállítás azóta gyarapodó anyagát, de működését a hiányos erőforrások hosszú ideig 
döntően befolyásolták. Szakemberei nem lévén autodidakta munkatársai igyekeztek a hátrányt 
tehetségük szerint ledolgozni. Néprajz, természettudomány, történelem és régészet, kiállítás és 
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közönségkapcsolat egyaránt szerepelt célkitűzéseik között, de ez a sokáig csak egy-két főt 
foglalkoztató „intézményben” szinte reménytelen feladat volt. Ennek ellenére ebben az 
időszakban, az ’50-60-as években vetették meg a jelenlegi gyűjtemények alapjait125, sőt 
erőfeszítésükből két, sajnos folytatás nélkül maradt „saját” kiadványra is futotta.126 A szándék 
és a teljesítmény a számtalan külső szerző ellenére is tiszteletreméltó, hiszen saját 
tudományos kiadvánnyal félévszázad múltán 2006-ben rukkolt elő újra a csíki múzeum. 

A 20. század közepétől indultak meg a különböző országos intézmények által irányított 
régészeti munkálatok, melyeknek első eredménye volt, hogy a csíki várak egy részében 
szondázó jellegű ásatásokat folytattak, és igen lényeges megfigyeléseket tettek, de leleteket 
egyáltalán nem közöltek.127 Ekkor vált egyértelművé, hogy több, korábban őskorinak tartott 
várnak vannak későbbi periódusai is, így a habarcsos kőfalú várakat már ekkor középkorinak 
határozták meg (Csicsó, Csíkrákos-Pogányvár, Zsögöd-Haromvár, Tusnád-Vártető). 

A román intézmények itteni működése, az éppen kifejlődő kommunista nacionalizmus 
ideológiájához igazodva általában őskori lelőhelyekre korlátozódott. Középkori leletek csak 
kivételesen, melléktermékként kerültek napvilágra. Az első igazán lényeges ásatást, valójában 
leletmentést, Szentkirályon végezte Radu Vulpe, Székely Zoltán és Constantin Preda az 50-es 
évek közepén. Ekkor sikerült egy szélesebb kutatóárokkal – egyebek mellett – több 
népvándorláskori és középkori házat teljesen, illetve részben feltárni és jelentős leletanyagot 
gyűjteni.128 Ez volt az első olyan régészeti publikáció, amelyben Csík középkori leleteit 
mutatták be. Az értelmezés nem tudta átlépni az ideológiai korlátokat, így mind a keltezés, 
mind az értékelő rész csúsztat. A következő, középkori leleteket is közlő publikációra 
harminc évig kellett várni. 

Szintén az ’50-es évek közepén Kovács Dénes, a Csíkszeredai Múzeum akkori 
igazgatója, mentőásatás címén a rákosi Pogányvárban a falak belső oldala mentén körben 
kitisztíttatta a várudvart, és az északi fal mellől a törmeléket elhordatta. Az ásatásról 
dokumentáció nem készült. Sajnos valószínűleg sok helyen eltüntették a falhoz futó rétegeket, 
járószinteket.129 A falak belső oldala azóta is fedetlen. 1959-60-ban Kovács Dénes 
bebörtönzése után Székely Zoltán, a Sepsiszentgyörgyi Múzeum régésze végzett szondázó 
jellegű kutatást a várban, és megállapította, hogy a zsögödi várhoz hasonlóan itt is őskori 
előzményei voltak az erődítésnek, a középkori falakat a szélesebb dák falakra építették. A 
várat a leletek alapján a 13-14. századra keltezte.130 

1957-ben jelent meg az első összegző igényű régészeti összefoglalás Ferenczi István 
tollából.131 Noha a tanulmány címe A Csíki-medence települései az ókorban, a szerző nem 
csak az ókori emlékekkel, hanem az őskortól indulóan egészen a 13. századig vizsgálja az 
akkor rendelkezésre álló régészeti anyagot településtörténeti rekonstrukciójához. Tekintettel 
arra, hogy ez az első kísérlet a medence településtörténeti folyamatainak a rekonstruálására, 
kissé részletesebben kitérünk ismertetésére. A korábbi kutatásokat, közléseket, helytörténeti 
munkákat áttekintve gyakorlatilag csak Orbán Balázs munkáját méltatja. Noha szavaiban sok 
igazság van, láthattuk, hogy a nem szigorúan régészeti-településtörténeti munkákból is 
számos, értékes adatot kiszemezhetünk. Ami a Csíki-medence késő népvándorlás kori és kora 
középkori településtörténetét illeti, Ferenczi István a magyar, székely lakosságot megelőző 
szláv népesség fontosságát említi, kizárólag a helynevekre alapozva. Ferenczi István 
feltehetően nem ismerhette Kniezsa István e témát érintő munkáit, így a szlávokhoz kapcsolt 
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helynevek közé jó néhány magyar helynév is bekeveredett (Csíkszereda, Verebes, 
Göröcsfalva, Dánfalva). Mindezzel együtt a szláv-székely nyelvi érintkezés korszakát a 13. 
század második felére tette, míg a szláv lakosság betelepülését feltételesen királyi 
betelepítéssel is kapcsolatba hozta. Ezzel egyezően egy, utóbb hamisnak bizonyuló, oklevél 
alapján Lázárfalván besenyő lakossággal is számolt. Érdemének tartható, hogy leszámolt a 
délibábos elképzelésekkel, figyelembe véve a medence kései, csupán 14. századi első 
említését és az ismert egyházi-művészettörténeti adatokat, románkori faragványokat. Korának 
rendelkezésre álló adati alapján nem rekonstruált a 13. századnál korábbi betelepülést: 
„Akármennyire is szeretnénk minél messzebbre visszamenni időben a székelység történetével 
magának a Székelyföldnek a területén, a mai történeti, művészettörténeti és régészeti anyag 
birtokában egyebet nem mondhatunk az előbb nyilvánítottaknál, többet nem enged meg a 
történeti nyersanyag, a forrásanyag” [ti. 13. század második felére tehető székely beköltözést 
- BI]. 

A tusnádi Vártető kutatásáról sokkal kevesebb információ látott napvilágot. 1963-ban 
Kurt Horedt ásott a várban a déli és a nyugati falszakaszokra egy-egy kutatóárkot húzva. 
Sajnos a mindössze négysoros beszámolóból csak annyit tudhatunk meg, hogy ez esetben is 
vaskori előzményei voltak a középkori kőfalú várnak, illetve, hogy a falakon belül 
hamvasztásos sírokra is bukkantak. Leleteket, metszeteket nem közöltek.132 

Döntő fordulatot, a régészeti tevékenységet illetően, János Pál hozott, aki amatőrként 
számtalan kutatás, együttműködés elindítója, és a rendszeres régészeti anyaggyűjtés 
működtetője volt. A Csíki Székely Múzeum régészeti anyagának a túlnyomó része azokban az 
évtizedekben került a raktárba, amelyek során János Pál a múzeum igazgatója volt. A 
téeszesítés során feltört földeken és az ekkor induló traktorral végzett mélyebb szántásokból 
több helyről gyűjtöttek leleteket. 

Erre az időre tehető a régészeti terepbejárások, anyaggyűjtések megkezdése. Az ’50-60-
as években Kovács Dénes, János Pál, Nagy Géza, Kerezsi László, Orbán Gábor, Csiszér Imre 
és Seiwarth László gyűjtéseinek köszönhetően gyűlt össze a múzeum régészeti 
gyűjteményének zöme. A leletek mennyiségi szaporulata azonban nem járt együtt hasonló 
léptékű dokumentációval. A leltárkönyvben, ill. a leletek mellett egy-egy cetlin többnyire 
annyi értesítés található, amelyből a település és a dűlő neve, esetleg a gyűjtő neve, ill. a 
darabszám derül ki. Itt jegyezzük meg, hogy az első gépi mélyszántásokat követően nagy 
mennyiségű, és meglepően nagy töredékeket gyűjthettek. Ebből adódik az a kontraszt, amely 
a „hőskori” leletgyűjtés és saját maroknyi töredéket eredményező terepbejárásaink között 
észlelhető. Érthető, hogy így számtalan lelet tényleges lelőhelye ismeretlen, és ezen az 
irattárba rendezetlenül tárolt kevés egykori feljegyzés sem segít. Azokon ugyanis csak egy 
elnagyolt falutérkép látható, amin különböző színekkel jelölték a falu határából előkerült 
lelőhelyeket. A kor szelleméből fakadóan a gyűjtést nem követte hasonló fellendülés az 
anyagközlések tekintetében. Csupán egy, a terepbejárási eredményeket összefoglaló 
tanulmány készült el János Pál, és az immár újra kutató Kovács Dénes tollából, de ezt is több 
párt és szakmai fórumon kellett előzetesen láttamoztatni.133 Ebben nyolc olyan lelőhelyet 
említettek, ahonnan terepbejárásaik során középkori leleteket is gyűjtöttek. 

Ezekben az évtizedekben Székely Zoltán, az egyetlen helyi magyar régész vállalt 
nagyobb szerepet a székelyföldi régészeti kutatásokban, ő a sepsiszentgyörgyi múzeum 
igazgatójaként több ásatást is vezetett Csíkban. 

Ő fejezte be az időközben bebörtönzött Kovács Dénes által elkezdett Csíkrákos-
pogányvári ásatást, és ő kezdeményezett Csomortánban is ásatást. Csíkrákos esetében a 
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Pogányvár ásatása során igazolta, hogy az őskori falak felett habarcsos középkori fal húzódik, 
melynek korát az előkerült kerámia alapján a 12-13. századra tette.134 

Minőségi változásra a ’80-as években adódott lehetőség, amikor két fiatal régész került 
a múzeumba, Viorica Crişan és Cornel Beldiman. Viorica Crişan érdeklődése erőteljesen a 
dák korszakra koncentrálódott, ugyanakkor Beldiman több népvándorláskori leletet is 
publikált. 

Ezzel egy időben a magyar vonatkozású középkor kutatása mellőzötté vált a hivatalos 
témaváltás következtében. Ez alól csak a „semleges” későközépkor, koraújkor volt kivétel, de 
az ide vonatkozó publikációk is csak a korábban begyűjtött anyag közlését-feldolgozását 
vállalhatták, feltáró kutatások nem indultak.135 

1978-ban a szentsimoni tsz udvarán végzett leletmentés során több olyan vasolvasztó 
kohót is feltártak, amelyekről a leletmentést vezető Szőcs János történész azt tartotta, hogy a 
13. század folyamán hagyhatták fel őket.136 Sajnos a munkálatokat követően a fényképes 
dokumentáció elveszett, így csupán az ásatási naplóra támaszkodva lehet rekonstruálni a 
feltárást. 

Az 1980-as években egyetlen feltárás folyt, Csíkszentmihály-Cibrefalván koraújkori 
teleprészletet tártak fel Ferenczi István és Szőcs János vezetésével, de ennek közlése 
elmaradt. 

A szelektív szemléletre jellemző, hogy a zsögödi dák várak területéről (Kisvártető, 
illetve Malomföld) több éves kutatás után egyetlen középkori cserepet sem tettek közé, de a 
későbbi bolygatás során meddőből, illetve rablógödrök falából kerültek elő késő Árpád-kori 
(?!) kerámiatöredékek. E két várnak, amennyiben valóban van középkori használatuk, 
alapvető jelentősége lehet Csík történetében, hiszen nem távoli, félreeső objektumokról van 
szó. Esetükben teljes joggal merül fel, hogy az Olt-völgyét ellenőrző helyi központok voltak 
az őskorban, és ennek lehetőségét a középkort illetően sem lehet kizárni. 

Az 1989-es fordulatot követően a román kollégák elhagyták a múzeumot és így hosszú 
ideig nem, illetve csak papíron volt gazdája a régészeti gyűjteménynek. Tudomásom szerint 
1989-2002 közötti évtizedben egyetlen múzeumi régészeti jellegű tevékenység folyt, amikor 
Csíkszentmárton területéről beszállítottak egy építkezéssel bolygatott őskori temetkezést. 

A korai várak kronológiáját érintő vita kapcsán Benkő Elek közölt néhány korábbi 
ásatásból származó leletet a tusnádi Vártető és a rákosi Pogányvár anyagából.137 Helyismeret 
birtokában és prekoncepcióktól nem befolyásolva fogalmazta meg azt a véleményét a csíki 
várakkal kapcsolatban, hogy ezek az útvonalaktól való távolságuk miatt nem lehettek 
határvédelmi objektumok. Nézete szerint e várak közösségi menedék, vagy magánvárak 
lehettek. 

1999-ben egy szemináriumi dolgozat kapcsán magam tettem közé néhány Árpád-
korinak tartható cserepet, és megkíséreltem az erdélyi, pénzzel keltezett leletek alapján helyi 
tipológiai rendszert felállítani. Erre építve, Benkő keresztúrszéki megállapításaihoz igazodva, 
Csík Árpád-kori településtörténetéhez kapcsolódó észrevételeket is tettem.138 

2001 februárjában látott napvilágot Hargita megye régészeti repertóriuma, amelyben a 
korábbi kutatások, közlések eredményeit foglalták össze.139 A könyv jól tükrözi a fentebb 
említett „idegenkedést” a középkori leletekkel szemben. A képes táblákon egyetlen középkori 
lelet sem szerepel, a 8-9. századi anyagot rögtön a későközépkori-újkori kályhacsempék 
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követik. A mutatóban szereplő Árpád-kori lelőhelyek legalább fele Keresztúr-környéki, jól 
mutatva az eltérő kutatástörténeti előzményekből fakadó torz állapotokat. 

Ebben az időszakban külső érdeklődők végeztek terepbejárásokat, Janovits István 
mellett, tőle függetlenül magam is bejártam több középkori lelőhelyet.140 

Jómagam szakdolgozati témaként Csík Árpád-kori leleteinek feldolgozásával 
foglalkoztam. Ennek keretében feldolgoztam az Árpád-koriként beleltározott múzeumi 
leletanyagot és bejártam a lelőhelyeket is, illetve több templomban vizsgáltam gótikánál 
korábbi periódusok nyomait és faragványait. A 2001-ben megvédett szakdolgozat 
templomokra vonatkozó részlete már ugyanabban az évben napvilágot látott.141 

2001-ben némi külső ráhatás eredményeként két fiatal kollégát alkalmaztak a régészeti 
tevékenységek ellátására, Darvas Lóránt történelem szakos tanárt, illetve e sorok íróját 
gyűjteménykezelőként. 2003-ban került az intézménybe szintén régészként, a korábban kis 
ideig régészeti felügyelőként dolgozó Tóth Boglárka is. 

Tevékenységünk eredményként 2002-től megindult a középkori lelőhelyek rendszeres 
kutatása is. Sajnos a múzeum közömbös volt a régészeti kutatások elindításában, erre sem 
szándék, sem infrastruktúra, sem pénz nem volt. Így a helyi intézményi keretek, a 
magyarországi támogatási politika és a sajátos törvényi háttér miatt a régészeti munka jobbára 
a középkori templomokra korlátozódott. A helyi műemlékes szakellenőr, Mihály Zita ugyanis 
több esetben sikerrel érvényesítette a régészeti szempontokat és mozgatta anyaországi 
kapcsolatait az egyházi épületek kutatása érdekében. Ennek hatására a műemlékekkel is 
foglalkozó építészek körében gyökeret vert, az amúgy érvényes örökségvédelmi törvények 
által előírt eljárás, hogy középkori épületek esetében be lehet, be kell vonni a helyi régészeket, 
különösen akkor, ha ezt a felújításokat is finanszírozó támogató is igényli. 

2002-2003-ban a csíkszenttamási Csonkatoronynál folyt ásatás Botár István, Darvas 
Lóránt és Tóth Boglárka vezetésével, amely során tisztázódott a 18. században lebontott 
középkori templom építéstörténete. Itt sikerült Csíki viszonylatban első ízben régészetileg 
igazolni a gótikánál korábbi periódusok létét.142 2003-2005 között a csíksomlyói Szent Péter 
és Pál-plébániatemplomnál magam vezettem több szakaszban kutatást, ahol több, 12-18. 
század közötti építési periódust azonosítottunk.143 Szintén 2002 nyarán Csíkszentkirályon 
folyt egy leletmentő falkutatás a helyi plébániatemplomnál. Itt Tóth Boglárkával és Rácz 
Miklós budapesti kollégánkkal sikerült dokumentálnunk a déli fal középkori részleteit (több 
periódusú ablakokkal, korai domborművekkel, párkánnyal, középkori faragványokkal).144 
Ugyanaz év őszén Darvas Lóránt a Salvator-kápolnában vezetett ásatást, mely tisztázta az 
épület periodizációját.145 2005-ben a csíkmindszenti templomnál nyílt lehetőségem kis 
felületű ásatásra és falkutatásra, ahol régészetileg igazoltuk a középkori hajó méretét és 
előkerült Csík első félköríves román ablakkerete is.146 2006-ban a csíkszentdomokosi 
templom padlócseréje kapcsán sikerült lokalizálnom a gótikus templom maradványait, és 
rekonstruálnom alaprajzát.147 

A „civil” befektetések esetében a jogi hézagok, a szakellenőr hiánya, a helyi megyei 
kulturális örökségvédelmi hivatal erélytelensége, a múzeumi infrastruktúra és kutatási 
koncepció hiánya, és esetenként a politikai lobbi ellenszele és a Keleti Kárpátok Múzeumának 
(a továbbiakban KKM) erőteljesebb érdekérvényesítése miatt a régészeti leletmentések és 
felügyeletek, így a telepek régészeti kutatása 2006-ig elmaradtak, vagy perifériális 
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lelőhelyeket érintettek. A lassan tűrhetetlenné váló helyzeten a megyei örökségvédelmi 
felügyelet régész állásának betöltése hozott. Kosza Antal régész-felügyelőnek köszönhetően 
egyre több esetben nyílt lehetőség arra, hogy a Csíki Székely Múzeum régészei különböző 
építkezésekhez kapcsolódó földmunkák előzményeként megelőző vagy leletmentő ásatást 
végezhessenek. 

A KKM végezte az alcsíki gázvezeték nyomvonalának felügyeletét is, amely során 
Csíkszentkirály határában Árpád-kori lelőhelyen is végeztek feltárást.148 

Az utóbbi évek középkoros megvalósításai közül az egyik legfontosabb a Csík-széki 
középkori kályhacsempék feldolgozása és közzététele.149 

2005 és 2010 között Darvas Lóránt a következő lelőhelyeken végzett régészeti 
kutatásokat. 2005 őszén Csíkszentkirály határában, a korábbról ismert Karimósarka 
lelőhelyen (Sütőkert) több középkori objektumot tárt fel egy megelőző feltárás során.150 2005-
2008 folyamán, majd 2010-ben a csíkszeredai Mikó-vár körül folytak különböző méretű 
kutatások (délnyugati bástya, belső udvar, keleti külső fal és árok, külső kapu, keleti külső 
védművek), melyek több építéstörténeti kérdést is felvetettek.151 2006 nyarán Csíkszeredában 
egy leletmentés során egy több osztatú, 14-15. század fordulójára keltezett házat tárt fel 
közvetlenül az egykori ártér mellett (Kőrösi Csoma Sándor utca).152 2006 nyarán 
Csíkszentkirály – Karimósarkán a mélyút martjában egy középkori házhelyet (?) azonosított, 
melynek betöltéséből Árpád-kori kerámia mellett, egy kard keresztvasa is előkerült.153 Sajnos 
egyelőre szintén közöletlenek Darvas Lóránt által végzett kúriakutatások is: Csíkszentkirály – 
Bors-kúria, Andrássy-kúria. 

2003-2008 folyamán célzott terepbejárásokkal arra kerestem a választ, hogy a korábban 
régészetileg ismeretlen, elsőként a 16. századtól említett települések középkori előzményei 
mikortól mutathatók ki. A több falu belterületén végzett terepbejárások legfontosabb 
eredménye az volt, hogy a vizsgált esetek túlnyomó többségében a legkorábbi gyűjthető 
anyag már az Árpád-kor derekától lakott településekre utalt. Ezzel összefüggésben a csíki 
középkori várak bejárása során Kosza Antal segítségének köszönhetően GPS-szel hitelesebb 
alaprajzokat rögzíthettünk az eddig közölteknél. 

A régészeti kutatások kivitelezésében kiemelkedő jelentőségű Hargita Megye 
Tanácsának 2008-tól induló régészeti programja, amely keretében féltucatnyi középkori 
lelőhelyen vezettem telepásatást, illetve folytattunk egyéb jellegű kutatást (geofizika). 
Kotormányban, egy kijevi típusú ereklyetartó mellkereszt lelőhelyén több objektumot tártunk 
fel (2007-2008). Ezek közül említendő egy 13. századi gödör, illetve egy 14. századi lakóház 
(?!) és kemencéje.154 Csíkmindszenten egy terepbejárások során azonosított lelőhely 
kutatásával a „tízesekre” vonatkozó adatok után kutattunk sikertelenül (2009). 
Csíkszentkirályon viszont két lelőhelyen is sikerült Árpád-kori telepnyomokat azonosítani. 
(2009). Ezek közül a Vitos-telek kutatása kiemelkedő jelentőségű, mert itt pénzzel keltezett 
13. századi gödröt tártunk fel, melyben, vélhetően másodlagos helyzetben, korábbi, 
egyértelműen idegen népelemre utaló leletek is kerültek elő.155 Csíkkozmáson egy székely 
nemesi kúria romjait és környezetét kutattuk (2010-2011).156 Ezekben az években Darvas 

                                                 
148 A leleteket az ásató Dan Buzea és Valerii Kavruk jóváhagyásával magam is vizsgálhattam. Segítségüket 
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Lóránt is végzett egy leletmentést Csíkszentlélek-Bánátus-patak lelőhelyen, ahol egy 14. 
századi veremházat, illetve annak immár felszínre épített megújítását azonosította.157 

A Szépvíz határában álló, 17 században említett későközépkori, koraújkori kápolnák 
romjait szintén az utóbbi években kutattuk meg. A pogányhavasi, Orbán Balázs által 
románkorinak tartott Szent László-kápolnáról kiderült, hogy valójában újkori építésű, de a 
széphavasi Szent Lélek-kápolna esetében Sztáncsúj Sándornak sikerült igazolni annak 
későközépkori használatát.158 

Az utóbbi évek kutatásának fontos mozzanata, hogy a csíksomlyói Fodor-kertben egy 
nagyobb népvándorláskori lelőhely objektumai között két kora Árpád-kori lakóházat tártunk 
fel (2011).159 2012-ben kezdtük el a vacsárcsi Sándor-kúria feltárását, ahol későközépkori 
kőépületek alapfalai alatt korábbi, talpgerendás ház nyomait, illetve 12. századi réteget is 
azonosítottunk. 

Kisebb szünetet követően 2011-2012-ben újra folyt ásatás középkori egyházi 
épületekben, ekkor kutattuk meg a csíkkarcfalvi plébániatemplomot, illetve a csíkszentimrei 
Margit kápolnát.160 Előbbi esetében bebizonyítottuk, hogy a mai, 18. századinak hitt falak a 
gótikus periódust megelőző korai fázis falai, amely mellett már az első periódusban nyugati 
harangtorony is áll. 2012-ben a Margit-kápolna eredeti, félköríves szentélyét azonosítottuk. 

2013 tavaszán látott napvilágot Benkő Elek fent idézett korábbi kutatásait, az újabb 
székelyföldi régészeti kutatásokat és a teljes Székelyföld középkori történetét átfogó 
monografikus összefoglalása.161 Ennek legfontosabb, területünket is érintő eredményei a 
következőképpen foglalhatók össze. Az Árpád-kori vármegyei magyarság és a székelyek 
korabeli hagyatéka régészetileg nem választható szét. Az embertani kutatások alapján a 
háromszéki petőfalvi és zabolai temetők népessége nyugat-dunántúli késő avar és karoling 
kori népességekkel mutat szorosabb kapcsolatot, de kevéssé hasonlít az udvarhelyi és csíki 
temetők embertani anyagára. Székelyföld területén a 12. századtól követhető nyomon a 
későbbi faluhálózat alapját is jelentő településrendszer kiépülése. Ez a településhálózat a 12. 
század folyamán beköltöző székelyekhez kapcsolható, korábban valamennyi szláv eredetű 
népességgel is számolni kell. A Csíki-medence esetében az újabb régészeti adatok alapján 13. 
századi székely betelepüléssel számol. A legkorábbi, 12. századi székelyföldi templomok 
építését némi bizonytalansággal a beköltöző székelyekhez kötötte, ami alapján a székelyek 
megtelepedését Udvarhely környékén 12. századra, míg a Csíki- és Gyergyói-medencében 
legkésőbb a 13. századra valószínűsítette. A korai emlékek „székely” meghatározásában 
alighanem fontos szerepet játszott, hogy a petőfalvi és zabolai népességet, illetve az 
udvarhelyszéki Árpád-kori templom körüli temetők halottait is székelyeknek tekintette.162 A 
székelyföldi templomok alaprajzi sajátosságait vizsgálva a 13. század végén egy második 
templom építési-átépítési hullámmal számol. A székelyföldi középkori várak áttekintése során 
a csíki várakat olyan nemesi birtokok tartozékaiként értékelte, melyek idővel elenyésztek.163 
Ugyanitt alapos összefoglalóját adta a Muckenhaupt Erzsébettel közösen folytatott, a 
csíksomlyó ferences kolostor történetét feldolgozó, folyamatban lévő munkájuknak.164 

2013 tavaszán Tokos Attila topográfussal elkészítettük a zsögödi Harom, a tusnádi 
Vártető, a csíkszentdomokosi Vársarka és a csicsói vár topográfiai felmérését. Ugyanekkor 
Csíkkozmáson Puskás József alapos régészeti terepbejárás és leletmentés is folyt, amely során 
13-16. századi objektumokat tárt fel. 
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3. A KUTATÁS MÓDSZEREI ÉS FORRÁSAI 
 
 
 
 
3.1. ÁLTALÁNOS KUTATÁSI HELYZETKÉP 

 
Ahhoz, hogy a disszertáció témájaként megjelölt kutatási célt maradéktalanul 

megvalósíthassuk, sokoldalú forrásanyagot kellene felhasználnunk. Kívánatos lenne, hogy 
minden településről, több, időben arányosan megoszló forrásunk legyen arra vonatkozóan, 
hogy mikor jött létre a településhálózat, ki, kik voltak a falvak alapítói, első lakói, birtokosai, 
milyen etnikai, társadalmi, gazdasági viszonyok voltak jellemzőek az egyes korszakokban, a 
település élete milyen adminisztrációs, jogi, egyházügyi keretekben zajlott, milyen földrajzi 
környezetben és gazdasági háttérrel. Jó lenne tudnunk, hogy az évszázadok során mikor, hol 
milyen jellegű épületek, terepobjektumok jöttek létre, és ezek közül minél több régészetileg is 
megkutatott objektumok adatát kellene hasznosítanunk. Az írott adatok azonban csupán a 14. 
században említik területünket, majd a források a 15., illetve a 16. századtól szaporodnak meg 
valamelyest. A különböző összeírásokban említett falunevek alapján jól rekonstruálható a 16. 
századi faluhálózat, de a korábbi folyamatok szinte teljesen kiesnek az írott kútfők 
látóköréből. Nincs semmilyen írott adatunk a Csíki-medence 14. századot megelőző 
történetéről, sem a székely beköltözésről, továbbá az oklevéltárak hallgatnak a falvak 
létrejöttéről, azok jellegéről, a középkori források egyetlen várat, kúriát sem említenek. 

Egyértelmű, hogy ilyen esetben nagymértékben megnő az egyéb források, esetünkben 
elsőként a régészeti adatok szerepe. Ugyanakkor nem ringathatjuk magunkat abban a hitben, 
hogy a régészet képes a teljes történeti kép felidézéséhez. 

A régészeti leletek ugyanis lakottságot igazolnak ugyan, optimális esetben jól keltezik 
az egyes falvak területén azonosított lelőhelyeket, olykor a leletek egykori gazdáinak 
kereskedelmi kapcsolataira, ritkábban társadalmi helyzetére is utalhatnak, de soha nem 
lesznek alkalmasak arra, hogy egy-egy település történetének fent vázolt kérdéseit kielégítően 
megválaszolják. Ez csupán abban az ideális esetben lenne valamelyest lehetséges, ha az adott 
település teljes középkori leletanyaga, minden fontos adathordozó objektumot beleértve (a 
különböző korú lakóházak, temető elkülönülő sírhorizontjai és leleteik, templom minden 
építési periódusával, gazdasági élet objektumai) a rendelkezésünkre állna. Ilyen azonban 
sehol nincs és nem is lehet, hiszen a történelem során minden korszak maga tünteti el 
különböző mértékben a megelőző korok emlékeit. A házakat lebontják, vagy elpusztulnak, az 
új sírok átvágják, bolygatják a régieket, a templom legkorábbi falait elbontják-átépítik, a 
különböző gödröket, kemencéket, műhelyeket, árkokat meg betöltik, elszántják, lebontják. És 
az a nagyon kevés, ami így-úgy átvészeli az újabb korok, az élet haladásával járó természetes 
rombolást, maradhat a régészeti kutatások tárgya, forrása, már amennyiben egyáltalán 
előkerül, feltárják és dokumentálják. A korábban ismertetett kutatástörténeti áttekintésből már 
kiderült, hogy a lappangó régészeti objektumok töredéke sem került napvilágra, és azon 
kevésből is csak kicsiny hányad származik olyan kutatásokból, hogy valóban forrásértékkel 
bírjon. A napvilágra kerülő objektumok leletanyaga a korabeli sokszínűség kis részletei, de 
adathiány miatt ezt ma nem mindig érzékeljük, és így gyakorta előfordulhat, hogy 
általánosnak tekintünk olyasmit, ami egykor kivételes lehetett, vagy fordítva. Az adatok 
szaporodásával nyilván együtt fog járni, hogy következtetéseink jó része kiigazításra kerül 
majd. 

Világos tehát, hogy csupán a történeti adatokra építő településtörténeti rekonstrukció 
teljesen lehetetlen, de azt is be kell látnunk, hogy az alább részletesen ismertetendő régészeti, 
helynévtani, művészettörténeti adatok bevonása ellenére, éppen e társtudományok forrásainak 
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jellege miatt, a kialakuló történeti kép óhatatlanul hiányos és csak megközelítően lesz hiteles. 
Célunk tehát nem lehet más, mint hogy a ma rendelkezésre álló anyagot összegyűjtsük, 
értékeljük, és a különböző forrástípusok eredményeinek összevetésével megkíséreljük 
felvázolni az adott anyag alapján a legvalószínűbb településtörténeti forgatókönyvet. 

A szegényes és kései írott adatok miatt tehát a terület középkorának kutatásakor a 
multidiszciplinaritás nem divatos lehetőségként, hanem megkerülhetetlen kényszerként merül 
fel. A különböző forráscsoportok önmagukban ugyanis csak töredékes és torz történeti 
rekonstrukciót tesznek lehetővé. A minél hitelesebb összegzés érdekében tehát nem csak a 
szorosan vett régészet, hanem a történeti helynévtan, a klímatörténet, az egyháztörténet, 
illetve a néprajzi kutatások forrásait, módszereit is alkalmazom, használom és eredményeit is 
hasznosítom. 

Ezzel kapcsolatban pár szót kell ejtenünk a „vegyes érvelés” kérdéséről. Egyre 
gyakrabban olvashatunk arról, hogy a különböző források, tudományágak módszereinek 
elegyítése, eredményeinek összevetése módszertanilag vállalhatatlan, tudománytalan eljárás. 
Bár az elgondolás alapelvét érteni vélem, a túlzottan ortodox, vegytiszta 
követelményrendszert és megközelítést nem tudom magamévá tenni. Elméleti körülírás 
helyett témánkba vágó konkrét példákkal illusztrálom saját munkamódszeremet. Egy csupán 
16. századtól adatolható „archaikus” helynévből – pl. Zsögöd – nem következtethetünk 
automatikusan a falu Árpád-kori létrejöttére, hiszen tagadhatatlan, hogy a -d képző használata 
az Árpád-kort követő időszakban is adatolható. Ugyanakkor a falu területén előkerülő Árpád-
kori leletek fényében igen valószínűnek gondolom, hogy a helynév, kései adatolásától 
függetlenül, e korai megtelepedési horizont produktuma lehet. Minekután gyűjtőterületünkön 
több esetben találkozhatunk hasonló egyezésekkel, természetes következtetésnek, vállalható 
feltételezésnek érzem, hogy azokban az esetekben is feltételezhetünk eltűnt Árpád-kori 
helynevet, vagy korabeli lakottságot, amikor a „tandemből” csak helynév, vagy néhány cserép 
áll rendelkezésünkre. Egy további példa. Egy Árpád-kori részleteket őrző, de csak a 14. 
században említett templom 16. századtól említett szomszédos településeit csak a 17. 
században sorolják a fenti egyház filiái közé. Amennyiben e falvak területén azonban Árpád-
kori telepnyomok vannak, akkor a falvaknak nem csak a kialakulását, de a filiációs viszonyok 
létrejöttét is Árpád-korinak gondolom. Ilyen esetek tanulságaira építve egy-egy templom 
gótikus korszaknál korábbi részletei nem csak az adott épület építéstörténetét világítják meg, 
hanem nézetem szerint jó eséllyel a környező „későbbi” filiális falvak korabeli létének is 
közvetett bizonyítékai lehetnek. Tudatában vagyok annak, hogy e feltételezések nem 
általánosíthatók, illetve nem helyettesíthetik a konkrét adatokat. Hasonló esetek többszöri 
igazolása miatt azonban a tudományosság látszatát keltő óvatoskodást nem csak 
életszerűtlennek, de a tudományos munka szellemével és céljaival is ellentétesnek tartom. 

A disszertáció keretében végzett régészeti kutatás három pilléren nyugszik: saját 
ásatásokon, terepbejárásokon, illetve a korábban begyűjtött anyagok feldolgozásán. A 
„begyűjtött” kifejezés mögött az a tragikus kutatási helyzet áll, mely szerint az anyag 
túlnyomó része terepbejárásokból, dokumentálatlan leletmentésekből származik. Az utolsó, 
intézményi munkaterv és támogatás keretében zajló középkoros ásatás a múlt század ’80-as 
éveiben a csíkszentmihályi Cibrefalva területén folyt, a legkeményebb kommunista 
időszakban. A helyileg illetékes intézménynek, a Csíki Székely Múzeumnak azóta sincs éves 
kutatási terve, a régészeti kutatás gyakorlatilag magánügy, illetve a felügyeletekből, megelőző 
feltárásokból behozott összegek, és „imidzs” érdekében megtűrt tevékenység. A behozott 
leletek sorsának további alakulása azonban esetleges, a restaurátor kollégák egyéb feladataik, 
vagy rosszabb esetben az érdektelenség, és a számonkérés hiánya miatt nem foglalkoznak a 
megmentett leletekkel. 

Ami a saját telepásatásokat illeti, lehetőségeim korlátozottak voltak. Ennek több oka 
van. Magyarországi régész-szakos diplomámat (2001.) csak a doktori képzés második évében 
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honosították, de ezt követően is még sokáig nem tette lehetővé a romániai ásatási engedélyek 
kibocsátásának rendszere az önálló kutatást. Az első önálló ásatást 2005-ben, két évvel a 
doktori képzés megkezdése után vezettem a csíkmindszenti templom kutatása során. A 
különböző leletmentések során kerültek elő szórványosan középkori objektumok, ám ezek 
esetleges jellege miatt a kutatást nem segítették a remélt módon. 

Eme áldatlan helyzet megoldásaként különböző pályázati lehetőségeket kerestem, így az 
akkori NKÖM támogatásával sikerült a csíkszenttamási Csonkatoronynál és a csíksomlyói 
plébániatemplomban több idényen keresztül ásni (2002-2005.), de a határon túli 
műemlékvédelemre szánt összegek elapadásával ez a lehetőség is elenyészett. Ezt követően, 
két éves lobbizásnak köszönhetően sikerült kijárni, hogy Hargita Megye Tanácsának éves 
kulturális támogatási rendszerébe a régészetet is beemeljék, így 2008 nyara óta kis léptékben 
ugyan, de végre az általunk kiválasztott lelőhelyeken kutathattam (e lobbizásnak 
köszönhetően Keresztúr-, Udvarhely- és Gyergyó-széken is elindultak ásatások). A szűkös 
éves kutatási keret célpontjait több szempont alapján választottam ki. Egyrészt igyekeztem 
olyan településeket-lelőhelyeket kiválasztani, amelyek régészetileg fehér foltnak számítottak, 
illetve azzal kecsegtettek, hogy egy-egy korszak, történeti-régészeti probléma, lelőhelytípus 
kutatása mellett a helyi kerámia tipo-kronológiájához saját, hiteles anyagot szolgáltatnak. 
Tekintettel arra, hogy korábban már folytak kutatások várakban, templomokban, különösen 
fontosnak tartottam, hogy településekhez tartozó objektumokat kutassak (erről részletesebben 
a régészeti kutatástörténet ismertetésénél). 

A középkori templomok – arányaikhoz képest – egyértelműen túlreprezentáltak az 
ásatással kutatott lelőhelyek összesítésében. Ennek egyetlen oka volt, és pedig az, hogy az 
örökségvédelmi törvény rendelkezéseit hosszú ideig csak az egyházi épületek vonatkozásában 
érvényesítették. E kutatások, kevés kivétellel, helyreállítási tervek bizottsági megvédése 
érdekében jöttek létre, rosszabb esetben engedély nélkül elkezdett „helyreállítások” utólagos 
legalizációjának részeként. Ez természetesen azzal járt együtt, hogy a kutatásra fordítható 
összeg, a kutatható felületek nagysága nem föltétlenül a tudományos szempontok szerint, 
hanem a tervező, vagy plébános érdeklődése-érdektelenése függvényében alakult. 

A gyűjtemény bővítésének másik módja a beszolgáltatás, illetve a terepbejárások 
lehetnek. A kommunizmus évtizedeire jellemző ideológiai nyomásnak máig ható eredménye 
lett. A magyar vonatkozású középkor emlékeit alig lehetett kutatni, viszont a nacionalista 
román kormányzat történeti alapozását erősítő dák jelenlét igazolása hangsúlyosan 
kapcsolódott a múzeumhoz és a régészeti munkához. Ebből fakad, hogy a helyi társadalom 
szemében minden régészettel kapcsolatos tevékenység gyanússá, ellenszenvessé vált, így 
gyakorlatilag teljesen megszűnt a leletbejelentés. Ezen az sem segített, hogy a sajátos törvényi 
háttér miatt a médiákban a régészeti leletmentés gyakran fölösleges költségként szerepelt. Az 
elmúlt évtizedben jó esetben féltucatnyi lelőhely, vagy leletbejelentést kaptunk, de ezek szinte 
kizárólag személyes ismerőseinktől származnak. 

Szintén jellemző a kutatási helyzetre, hogy (hivatalosan) nem áll a kutatás 
rendelkezésére megfelelő léptékű térkép (!), illetve a közelmúltig GPS sem, amelyekkel a 
terepbejárások eredményeit rögzíteni lehetett volna. A lelőhelyek azonosítását, „térképes” 
megjelenítését lehetővé tevő, megkönnyítő GoogleEarth-felvételek csíki szelvényei csak a 
legutóbbi években készültek el olyan minőségben, hogy azok ténylegesen használhatóak 
legyenek. A Kataszteri Hivataltól ugyan megrendelhetők 1:5000 léptékű térképek, de azok 
egyrészt kutatás számára elérhetetlen költséget jelentenek, másrészt a szelvénybeosztás miatt 
a települések beltere több lapon oszlik meg, így terepen a lelőhelyek rögzítésére ugyan 
használhatók, de bemutatásra már nem alkalmasak. Sokáig az úgynevezett ortó-fotók is 
elérhetetlenek voltak, melyeken immár teljes egészében kivághatók a települések és szűkebb 
környezetük, és így képen bemutathatók. A lelőhelyek megközelítése évekig csak önerőből, 
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saját autóval, és önköltségen történt, terepmunkáinkhoz múzeumi autót csak az utóbbi néhány 
évben vehettünk esetenként igénybe. 

A disszertáció egyik célkitűzése, és a régészeti kutatás harmadik pillére a Csíki Székely 
Múzeum régészeti raktárában tárolt leletanyag teljes körű átnézése volt. A rendezetlen raktári 
állapotok miatt azonban a szisztematikus munka csak viszonylag későn kezdődött el. Az már 
a 2001-ben megvédett szakdolgozat készítésének idején nyilvánvalóvá vált, hogy a több 
évtizede elcsomagolt, jelentős részben mosatlan, illetve alig restaurált leletanyag mozgatása a 
leletek forrásértékét veszélyezteti. Az ideiglenes papírtasakokban, dobozokban tárolt leletek 
évtizedes göngyölegei, cédulái gyakran oly mértékben elhasználódtak, hogy esetenként az 
egy-egy ládában tárolt tasakok-dobozok tartalma és a hozzájuk tartozó, gyakran minimális, de 
fontos információt hordozó cetli, kis mozgatásra elkeveredéssel fenyegetett. Eme áldatlan 
helyzet változtatásának szükségességét hangsúlyozó jelzéseim nem érték el sem az anyag 
felügyeletéért akkoriban felelős gyűjteménykezelő, sem a mindenkori múzeumvezetés 
ingerküszöbét. Éppen ezért a saját ásatásaimból, terepbejárásaimból származó leletek 
biztonsága érdekében a múzeumnak helyet adó Mikó-vár egyik pincéjében saját anyagaimnak 
külön raktárt alakítottam ki. Ezt utóbb értesítésem nélkül költöztették odébb egy műemlékes 
engedély nélkül beszerelt kazán elhelyezése érdekében. 

Egy jól jövedelmező régészeti felügyelet farvizén 2009-ben sikerült egy új kollégát 
állományba szervezni, aki végre elkezdte a leletek mosását és újracsomagolását. Ezt követően 
az immár kétfősre duzzadt gyűjteménykezelői stáb a régészeti raktárban új polcrendszert 
pályázott, és úgy tűnt, cserepeink félévszázados lappangás után mosást és azonosítást 
követően, új dobozokba, tasakokba, jól átlátható nyilvántartásba kerülnek. Az ígéretes 
kezdeményezés azonban a Mikó-vár 2010-ben kezdődő felújításával félbeszakadt. A 
múzeumi szabályzatot és a gyakorlati szempontokat teljesen elhanyagoló kivitelezés, az 
átgondolatlan ütemezés miatt többszöri költöztetésre ítélte az amúgy is rossz állapotú ládákat. 
Ezeket külsős cégek alkalmazottai, közmunkások, olykor munkaszolgálatos rabok hordták át 
a régészeti raktárból a vár egyik bástyájába, onnét az egyik pincébe, majd a másikba, ahol 
utólag még legalább egyszer átmozgatták őket. Így aztán évekig nemcsak a régi 
gyűjteményhez, de saját ásatásaim anyagaihoz sem volt hozzáférésem, ami igencsak 
megnehezítette a leletfeldolgozást. 

 
 
3.2. ÍROTT ADATOK 

 
Székelyföld történeti forrásadottsága közismerten kései és szegényes. A területet 

egyetlen Árpád-kori forrás sem említi. A középkorban, különösen annak első felében, az 
egyház volt az írásbeliség egyik legfontosabb pillére, így aligha meglepő, hogy a Csíkra 
vonatkozó legkorábbi történeti adatok a templomokhoz, illetve a tizedet fizető a papokhoz 
kötődnek. Az idevágó források a 1332-1337-es pápai tizedjegyzékkel indulnak, a csíki 
alesperesi kerületből 1333-1334-ből maradtak fenn az adatok.165 Ebben, Gyergyót és Kászont 
is ideszámolva, 16 plébániás települést említenek, így a tizedjegyzék településtörténeti 
kutatások megkerülhetetlen kiindulópontja, íme az akkor összeírt települések: 

 1333/1 1333/2 1334 
Paulus de Chik II. grossos Paulus de Sumbov X. banales 

antiquos 
Nycolaus de Gorgio III. banales 

Nycolaus de Torku II. grossos Nycolaus de Torku X. banales 
antiquos 

Thomas sacerdos I. grossum 

Johannes de Sancto Spiritu I.         
banalem  

Georgius de Sancto Georgio X. 
banales antiquos 

Laurentius de Sancto Thoma I. banalem 
antiquum 

                                                 
165 MonVat 112., 116., 132., EO II/412. A tizedjegyzékről részletesen a Templomok alfejezetben. 



 39 

 1333/1 1333/2 1334 
Stephanus de Delna III. banales Paulus de Sancto Rege X.. banales Nycolaus de Torkov VI. banales 

antiquos 
Nycolaus de  Kazun II. banales Stephanus de Sancto Symone VI. 

banales 
Symeon de Batus II. banales 

Nycolaus de Gyargio IIII. 
banales 

Paulus de Sancto Martino V. 
banales 

Johannes de Sancto Michaele II. banales 
antiquos 

Symeon de Rakus I. grossum Johannes de Sancto Michaele III. 
banales 

Stephanus de Sancto Nycolao I. grossum 

Johannes de Sancto Michaele I. 
grossum 

Emericus de Sancto Cosma III. 
banale 

Stephanus de Sancto Johanne I. grossum 

Paulus de Sancto Martino IIII. 
banales 

Nycolaus de Kasim II. et medium 
banales 

Nycolaus de Omnibus Sanctis III. 
banales antiquos 

Benedictus de Omnibus Sanctis 
III. banales 

Stephanus de Dolna II. grossos Gergius de Sancto Georgio VI. banales 
antiquos 

Georgius de Sancto Georgio 
IIII. banales 

Nycolaus de Gorgio III. banales Paulus de Sancto Martino IIII. banales 
antiquos 

Johannes de Sancto Symone I. 
grossum 

Stephanus sacerdos Emericus de Sanctis Cozma et Damyano 
I. grossum 

Paulus de Sancto Rege IIII. 
banales 

Laurentius de Sancto Thoma I. 
grossum 

Stephanus de Sancto Symone IIII. 
banales antiquos 

Laurentius de Sancto Thoma II. 
banales 

Zumeyn de Rakus II. banales Paulus de Sancto Rege II. grossos 

Emericus de Sanctis Cozma et 
Damyano III. banales 

Benedictus de Omnibus Sanctis 
III. banales 

Nycolaus de Sumlov II. banales antiquos 

 Stephanus de Sancto Nycolao III. 
banales 

Benedictus de Sancto Spiritu II. banales 
antiquos 

 
Az egyházi vonatkozású adatok mellett a térség okleveles anyagát a Székely Oklevéltár 

több kötete tartalmazza, amelyben a kiadók a Székelyföldre vonatkozó középkori okleveleket 
adták ki.166 Sajnos még nem készült el a Csík-széki kiadott, illetve közöletlen források 
monografikus feldolgozása, melyben településenként, illetve tematikus bontásban 
(társadalom, gazdaság) láthatnánk a kor viszonyait.167 A Székely Oklevéltár mellett 
ugyanakkor több olyan feldolgozatlan családi fond van az erdélyi levéltárakban, melyekben 
értékes, 15-16. századig visszanyúló adatok lappanganak. Szabó T. Attila gigászi 
vállalkozása, az Erdélyi Szótörténeti Tár, illetve helynévgyűjtései ennek egyértelmű 
bizonyítékai. 

A Székely Oklevéltár adatai alapján Csík első hiteles említése 1324-ből adatolható. 
Ekkor Károly király parancsára elrendelik, hogy Apor fia Sándort iktassák be bizonyos 
Lokkazun nevű birtokba, mivel a korábban ellentmondó csíki székelyek nem jelentek meg a 
király idézésére.168 Az oklevél hitelességét Ferenczi Sándor kétségbe vonta.169 Ferenczi 
nézeteinek cáfolatával nem találkoztam a szakirodalomban. Az oklevelet hitelesként közölte 
újra Jakó Zsigmond az Erdélyi okmánytárban, így szerepel az Anjou Kori Okmánytárban, 
illetve a Csíkot érintő történeti irodalomban rendszeresen idézik, így magam is ekként 
tekintek rá.170 

Két évtized múltán vannak közvetett adataink a környék lakosaira. Ezekből az derül ki, 
hogy a csíki székelyek 1342-ben érintettek lehettek a Hídvégi Mikók Csíkkal szomszédos 

                                                 
166 SzO I-VIII., ill. a SzO ú.s. kötetei. 
167 A kiadott oklevelek alapján Endes Miklós készített jó áttekintés a későközépkori eseményekről, ld. Endes 
1938. 
168 SzO I/42-43.  
169 Ferenczi 1938. 54-56. 
170 EO II. 186., AO VIII/159-160.  
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birtokainak hatalmaskodásaiban.171 1349-ben viszont a Mikók birtokában álló Zsombor és 
Gerebencs határleírásában említik, hogy azt a szomszédok jelenlétében végezték el.172 Eme 
vniuersis vicinis, et commetaneis közé a Bezedmezew, toberch kuzberch et Bydushyg helynevek 
alapján Csík déli részének lakóit is odaérthetjük.173 Beszédmező ugyanis a középkori Tusnád falu, 
a mai Tusnádfürdő területének megelőző, jól ismert régi neve, míg a többi helynév szintén 
fellelhető a mai térképeken.174 A rendelkezésére bocsátott oklevél ismeretében Jánosi Csaba 
vetette fel azt a lehetőséget, hogy a határbejárás ellen tiltakozó egyik sepsiszéki székely 
előkelő Chene lehetett a névadója a szomszédos, Lázárfalva és Kozmás között húzódó Csene-
tava, Csene-dombja helyneveknek.175 E feltételezés (!) alapján Csene nem csak sepsiszéki 
székely előkelőként, de északi „csíki szomszédként” is érintett, ellenérdekelt lehetett a Mikók 
itteni térnyerésében. E feltételezést nem bizonyítja, de erősítheti az a korábbi oklevél, amiben 
a vajda a csíkiakat is kérdőre vonja, hogy a sepsi széki székelyek nem az ő biztatásukra 
hatalmaskodtak-e 1342-ben a Mikók Zsombor, Gerebencs és Oltszeme nevű birtokain.176 

A Mikók birtoka tehát egyrészt közvetlenül szomszédos volt Csík-székkel, amelynek déli 
szélén esetleg sepsiszéki székely előkelőknek is lehettek birtokaik. Egy további megyei enklávé 
Csík-szék délkeleti határa mentén alakult ki, ahol az Aporoknak volt több faluból álló birtoka. 
Opor és fiai 1307-ben vásárolták meg 120 márkáért torjai és rekettyésvölgyi birtokát, majd 1311-
ben Szárazpatak is a tulajdonukba került. A területen egy 1324-es perirat alapján kifejezetten nagy 
falvak álltak, melyek lakosai telepített ruténok voltak.177 

Az úgynevezett torjai enklávé, illetve a rajta álló Bálványosvár közvetlenül határos 
Lázárfalvával, Kozmással, illetve Kászonnal, nyugat felé pedig a Mikók birtokaival. Alcsíkon a 
térségben egy eltűnt enklávét feltételezett a korábbi szakirodalom, melyet nemrégiben magam is 
elfogadtam, és feltételesen az 1324-ben említett Lok Kászonnal azonosítottam.178 E három terület 
egy tekintélyes, több települést is magába foglaló területet jelöl ki, ami bizonyára nem lehetett 
független a közepén található, 13. századi leletekkel jellemezhető hatalmas méretű tusnádi Vártető 
erődítésétől, mely Székelyföld legnagyobb alapterületű vára. 

Elég valószínűnek tűnik, hogy itt egy olyan nagyobb magán (királyi ?!) birtokkal kell 
számolnunk, melyet valamikor a 13. század második felében osztottak fel a környékbeli székely 
előkelők között. Akármi is volt az enklávék homályba vesző előtörténete, le kell szögeznünk, 
hogy Csík közvetlen közelében, illetve területén a 13-14. században számolni kell nem székely 
jogállású területekkel. 

Legalább ennyire fontos az az észrevétel, hogy az ekkor lejegyzett helynevek mindegyike 
máig fennmaradt, így a névkontinuitásnak legalább a lehetőségét további külterületi helynevek 
esetében is nyitva kell tartanunk (ld. Helynevek fejezet). 

Visszatérve a forrásokra, a társadalmi-gazdasági átalakulást követően a 16. század 
közepétől megszaporodnak az adatok, és immár nem csak személynevekkel és 
településnevekkel találkozunk, hanem egyre inkább a hétköznapi életre utaló adatok is 
megszaporodnak. 

Kronológiai eloszlásuk és szűkösségük miatt tehát az oklevelek nyitva hagyják a Csíki-
medence településtörténete kapcsán a minket érdeklő legfontosabb kérdéseket: az 
„őslakosság”, a honfoglalás-megtelepedés, a székelyek beköltözésének a kérdését, illetve 
abban sem nyújtanak sok támpontot, hogy a 14. és a 16. század között hogyan alakult a térség 
településtörténete, milyen folyamatok vezettek a 16. század közepétől megragadható, és 
többé-kevésbé véglegesnek tekinthető kép kialakulásához. 
                                                 
171 SzO VIII/18-19. 
172 SzO I/54-57. 
173 Erre a lehetőségre Bordi Zsigmond hívta fel a figyelmet, ld. Bordi 2012. 131. 
174 A helynév azonosítását Jánosi Csaba geológusnak köszönhetem.  
175 Szabó T. 2006. 13-14.: Cene tovaban, Cenedomian (1658), Czene dombján, Czene tavánál (1694). 
176 SzO VIII/18-19. 
177 Rácz 2003. 6-9., Rácz 2006. 117-121. 
178 Botár 2012. 
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Az írott források hallgatása miatt jelentősen megnő a régészeti adatok szerepe, 
különösen a 10-15. század közötti időszak esetében, hiszen ekkor sok kérdésben csupán ez 
utóbbiak igazítanak el. 

Az ismert középkori krónikák nem említik Csíkot, de egy esetben talán joggal 
gyanakodhatunk arra, hogy a leírtak vidékünk állapotára is vonatkoztathatók. A székelyek 
1345-ös moldvai tatár hadjáratáról a kortárs Küküllei János így számol be krónikájában: Nagy 
Lajos király „Lacki András erdélyi vajdát [ekkoriban még csak székely ispán, K. Z.] küldte 
székelyekkel, nemesekkel és hatalmas hadinéppel a tatárok ellen.” 179 Arról, hogy e nemesek 
nem kizárólag az ispán familiárisai lehettek, az eseményről beszámoló szintén kortárs 
névtelen minorita sorai tájékoztatnak: „a székelyek azzal a néhány magyarral, akik 
akkoriban közöttük éltek, rátámadtak a tatárokra”.180 Tekintettel arra, hogy a moldvai 
tatárok támadásának leginkább a keleti medencék lakói lehettek kitéve, bizonyosnak tűnik, 
hogy a moldvai hadjáratban jelentős csíki részvétellel kell számolni. Ezek a kortárs 
beszámolók arra utalnak, hogy az akkori Székelyföldön, és így Csíkban is, él(het)tek nem 
székely magyarok, nemesek is! Ez utóbbiak alatt vélhetően a Székelyföldbe ékelődött megyei 
enklávék lakóit, helyesebben ezek hadakozásban is részvevő („magyar”) birtokosait értette a 
szerző. Több megfontolás alapján (ld. később) valószínűnek tartom azonban, hogy e 
magyarok és nemesek mögött nem csak azon családok jöhetnek szóba, akikről maradtak fenn 
korabeli oklevelek (Aporok, Mikók), hanem olyan előkelők is, akik utóbb nyomtalanul 
eltűntek. 

A 16. század közepétől aztán a különböző adó- és katonai összeírásoknak, illetve a 
megnövekedett számú oklevleknek köszönhetően megugrik a területre vonatkozó 
ismeretanyag.181 A 1567-es 25 denáros adólista, ill. 1576-os 50 denáros adót fizető főemberek 
listája alapján már gyakorlatilag a ma megismerhető falurendszer tűnik a szemünk elé közel 
ötven ekkor összeírt településsel.182 

 
Település 1567. 

(SzO II. 220-221.) 
1569.  
(SzO II. 269-276.) 

1576  
(SzO IV. 44-46.) 

Más forrás  

(A-) Madéfalva Amade ffalwa Amadeffalwa Amadéfalva  

Bánkfalva Bankffalwa Bankfalwa Bankfalva cum 
Ittketfalva 

 

Bedecs Bedechij    

Boroszló    1569 de Boroszló 

Borzsova Borsowa Borssowa Borsova  

Csatószeg Chijato zegh Chjato Zeg Chatoszeg  

Csekefalva Chijeke ffalwa Chijekefalwa Chekefalva  

Csicsó Chijchijo Chijchijofalwa Chycho  

Csobot Chijobot  (Chjobod) (Csobotfalva)  

Csomortan Chijomortan Chijomortan 
Chjobod 

Csomortán cum 
Csobotfalva 

 

Dánfalva Danffalwa Danffalwa Dánfalva  

Delne Delne Delne Delne  

                                                 
179 Kordé 2001. 48-49. 
180 Kordé 2001. 49. 
181 A csíki középkori okleveles adatok részletes és a történeti háttér ismertetését Endes Miklós tette közé, ld. 
Endes 1938. 50-61., 85-102. 
182 SzO II/220-221., SzO II/269-277., SzO IV. 44-46. 
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Település 1567. 
(SzO II. 220-221.) 

1569.  
(SzO II. 269-276.) 

1576  
(SzO IV. 44-46.) 

Más forrás  

Göröcsfalva Gerechijffalwa Georeochfalwa Georechfalva  

Ittkétfalva Ittkeetffalwa  (Ittketfalva)  

Hosszúaszó    1494 de Hosszúaszó 

Jenőfalva 
(Nagyboldogasszony) 

Jeneó ffalwa Boldogazzon 
Jenewffalwa 

Jenőfalva  

Jenőfalva 
(Szentgyörgy)  

Jeneo ffalwa Jeneofalwa Jeneőfalva  

Karcfalva Karchffalwa Karczffalwa Karchfalva  

Kotormány kotorman    

Kozmás Kozmas Kozmas Kozmás  

Lázárfalva Lazar ffalwa  Lázárfalva  

Madaras Madaras Madaras Madaras  

Menaság Menassagh Menassagh Meneság  

Mindszent Mijndzent Mijndzenth Mindszent  

Monyasd Monijasd Monjasdj Thamas Moniasd 1601. falutörvény 

Pálfalva Pal ffalwa Palfalwa Pálfalva  

Poklondfalva Pokland ffalwa    

Rákos Rakos ffalwa Rakosfalwa Rákosfalva  

Somlyó  (Somlijo megjeje) Somllyo  

Szentdomokos Zent damokos Zent Damokos Szent Damokos  

Szentgyörgy - 
Körösmény(-falva) 

Zent gijeorgij 
keórijsmenijffalwa 

Zent Georgij Szent György cum 
Jeneőfalva Moniasd 
et Keoresmeny 

1619 falutörvény 

Szentimre Zent Emreh Zent Imreh Szent Imreh  

Szentkirály Zent Kijralij Zent Kijralij Szent Királly  

Szentmárton Zent Marthon Zent Marton Szent Marton  

Szentlélek Zent lelek Zenthlelek Szent Lélek  

Szentmihály Zent Mijhalij Zent Mijhalij Szent Mihally  

Szentmiklós Zent Mijklos Zentmijklos Szent Miklós  

Szentsimon Zent Sijmon Zenth Sijmon Szent Simon  

Szenttamás Zent thamas Zent Thamas Szent Thamás  

Szépvíz Zepwijz Zepwijz Szépvíz  

Szereda Zereda  Szereda  

Taploca Taplocha Taplocza Toplocza  

Tusnád Twsnad Tusnadfalwa Tusnád  

Vacsárcsi Vachijarchij Vachijarchj Vacharchi  

Vardotfalva Wardoffalwa Vardoffalwa   

Verebes   Verebes  

Zsögöd Seógeód cum 
Marthon ffalwa 

Sijged Sükeöd  



 43 

 
A fenti listák alapján állítottam össze az Adattárban szereplő középkori települések 

sorát. A falvak listáját két további településsel bővíthetjük: Szeretszeggel, amely a 17. 
században Kozmás önállóan összeírt filiája volt, illetve a Szent Mihály-plébánia alá tartozó 
Ajnáddal, ahol a 16. század elején már kápolna állt.  

Helytörténeti, településtörténeti írásokban gyakran idézik e 16. századi adó- és egyéb 
összeírásokat. Ezek történeti demográfiai kutatási célokra történő alkalmazása azonban 
korlátozott, tudniillik sem az 1567-es 25 denáros adó, sem az 1569-es, főnépek és lófők 
összeírása, sem az 1576-os lista nem tekinthető teljesnek az adott települések összlakosságát 
illetően. 

Az 1614-es Bethlen Gábor-féle összeírás az első olyan adatsor, amelyben a csíki 
falvak teljes lakosságára nézve összesítő képet kapunk társadalmi rangtól, anyagi helyzettől 
függetlenül.183 Ez azt is jelenti, hogy ez az összeírás alkalmas arra, hogy a falvak 
későközépkori nagyságát megbecsüljük, ez alatt nyilván csak a népesség számát értve. Nem 
tudhatjuk azonban, hogy a 16. század végére hitelesnek elfogadható állapot mennyiben 
vetíthető vissza a korábbi századokra, de gyanítható, hogy 17. század elején rögzített adatok 
alapján messzemenő következtetéseket nem szabad a kora középkori állapotokat illetően 
levonni. 

Az összeírás adatait többen, legutóbb Garda Dezső foglalta táblázatba, úgy, hogy a 
legnépesebb falvak a lista elején szerepelnek, míg a többiek csökkenő sorrendben.184 
 

település nemes lófő puskás 
gyalogos 

libertinus jobbágy zsellér szolga soly-
már 

össz. 

Szentgyörgy  70 34 23 15 40 25  207 
Szentimre 3 44 8 19 17 58 17  166 
Szentmihály 1 37 14 34 16 56 6  164 
Bánkfalva 1 54 19 11 15 32 6  138 
Szentkirály  43  54 9 29 3  138 
Menaság  21 32 35 14 14 16 3 135 
Tusnád  30 35 12 16 31 10  134 
Rákos  33 17 23 15 32 6  126 
Vacsárcsi 1 33 6 28 7 35 16  126 
Madaras 1 12  32 37 33 10  125 
Csicsó 2 17 5 6 19 60 16  125 
Szépvíz  34 3 28 6 29 13  113 
Mindszent  45 6 17 5 18 20  111 
Kozmás 2 30 27 24 14 12   109 
Szentmárton  29 18 22 6 22 5 7 109 
Madéfalva 1 19 12 24 11 40 1  108 
Dánfalva  43 4 22 4 17 16  106 
Szentsimon  30 3 28 4 17 15  97 
Taploca 1 22 13 35 1 22 2  96 
Csekefalva  26 20 23 2 13 9  93 
Szenttamás 1 20 22 4 10 21 7  85 
Jenőfalva  38 1 28  12 4  83 
Csatószeg  20 7 23 7 14 12  83 
Zsögöd 1 19 16 14 10 16 5  81 
Csomortán  3 8 20 38 8 3  80 
Delne  17  18 10 23 8  76 

                                                 
183 SzO ú.s. IV. 494-536. 
184Imreh – Pataki 1979. 186-188., Garda 1999. 50. 
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település nemes lófő puskás 
gyalogos 

libertinus jobbágy zsellér szolga soly-
már 

össz. 

Somlyó 1 25 5 17 7 10 7  72 
Szentmiklós  25 6 8 1 22 9  71 
Szentlélek 1 12 6 13 6 15 12 1 66 
Szentdomokos  6 6 34 3 5 3  57 
Borzsova  14 5 11 5 12 3  50 
Karcfalva  10  12 10 14 1  47 
Pálfalva  23 2 1 5 4 3  38 
Lázárfalva     27 2   29 
Göröcsfalva  5 5 9 1 3   23 
Verebes     9 2   11 
Csíki-
medence 

17 909 365 712 382 793 289 11 3478 

 
Garda 1614-ben mindössze 36 településsel számolt, ahol összesen 3478 lakos élt. Ez 

falvanként átlagosan 96,6 (család-)főt jelent, ami a szokásos ötszörös szorzóval 483 fő/falu 
átlagot eredményezne. A táblázat eredményeit azonban településtörténeti következtetések 
előtt érdemes még elemezni, finomítani. Elsőként a falvak alacsony száma „zavaró”, hiszen a 
pár évtizeddel korábbi adólistákon és összeírásokban még jóval több település szerepel. 
Éppen a 16. század másodi fele az az időszak, amikor korábban önálló falvak egyesülnek, 
beolvadnak más településekben. A listán előkelő helyen szereplő, azaz legnépesebbnek 
tartható falvak között a következőket találjuk: Csíkszentgyörgy, Csíkszentimre, 
Csíkszentmihály, Csíkbánkfalva és Csíkszentkirály. Erről a listáról azonban hiányoznak, azok 
a 16. században még említett kisebb (?) települések – Ittkétfalva, Kotormány, Monyasd, 
Körösmény, Jenőfalva, Bedecs, Ajnád és Poklandfalva –, melyek lakosait vélhetően 
odaszámolták a listán szereplő, jellemzően templomos „ernyő” falvak közé. Ha azonban 
számolunk a kisebb, amúgy adatolt falvakkal is, akkor a települések jó része nem „óriásfalu”, 
hiszen a listán összesített személyek számát két-három településre kell elosztani. A csíki 
„óriásfalvak” meghatározás, mely az irodalomban több helyen is visszaköszön, tehát 
valójában nem általánosítható, hiszen olykor nem a valós középkori település/család arányt 
tükrözi. 

A források alapján a fentieken kívül még további tucatnyi településsel számolhatunk: 
Boroszló, Csobot(falva), Szereda, Vardotfalva, Szeretszeg, Hosszúaszó. Úgy tűnik tehát, hogy 
abban az esetben is kevesebb átlaggal kellene számolnunk, ha ezek egy része törpefalu, 
esetleg nem is „igazi” település volt. A 16. század végén a csíki falvak átlagolt népességi 
számításakor 70 családfő/falu körüli értékkel kell számolni. 

Feltevésünk helyességét jelzi azon kísérlet adatsora, mely az összeírásban a falvak 
összlétszámát ötszörös szorzóval próbálta meghatározni. Az így kialakuló átlag 96,6 azonban 
lényegesen nagyobb a környező székek falvainak átlagainál, ami Udvarhely-székben 37,3, 
Maros-széken 32,3, Sepsiben 59,2.185 E számítás szerint a legnagyobb székelyföldi település, 
Marosvásárhelyt nem számolva, Csíkszentgyörgy lenne 207 fővel (Bánkfalva nélkül, ami 
szintén 138 fő/család), ezzel szemben olyan mezővárosok, mint Udvarhely 174, 
Sepsiszentgyörgy 128, Kézdivásárhely 155 családfővel, családdal szerepelnek. Világos, hogy 
Csíkszentgyörgy és más csíki falvak adatában több együtt összeírt falut kell keresnünk. 
Mindezek ellenére elmondható, hogy a valóságot jobban megközelítő felezett, harmadolt 
nagyság ellenére a csíki falvak egy része igencsak népesnek számítottak akkoriban, aminek 
elsősorban természetföldrajzi okai lehettek. A hegyek, illetve az akkoriban jóval kiterjedtebb 
erdők, és nagy felületeteket elborító mocsarak, árterek miatt a megtelepedésre alkalmas terület 

                                                 
185 Imreh – Pataki 1979. 159-160. 
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meglehetősen korlátozott volt, ezért Csíkban a demográfiai növekedés a települések 
halmozosodása, egyesülése, és nem a különköltözés irányába tolta a településhálózatot és a 
faluképet. 

Az írott adatokkal legbőségesebben ellátott 16. század forrásainak túlnyomó része a 
helyi társadalom elitjének adomány, birtok és jogi ügyeivel kapcsolatosak. Nem találunk 
azonban olyan adatokat, melyek a minket közelebbről érdeklő településtörténeti részleteket, 
régészeti objektumokat ismertetnék, említenék. Nem szerepelnek ezekben az oklevelekben 
sem a várak, sem a templomok, sem a kúriák, nem beszélve a mindennapi élet egyéb régészeti 
vonatkozásairól (házak, edényművesség, pénzforgalom, kereskedelem, stb.). 

Az írott adatok között elszórtan azonban még találunk olyanokat, melyek 
megvilágíthatják Csík történetének egyes, kisebb részletét. Egyes adatok arra utalnak, hogy a 
moldvai kereskedelem Csík térségét is érintette. Erre utal Mátyásnak egy 1464-es oklevele, 
melyben arra inti a Sepsi-, Kézdi-, Orbai- és Csík-széki székelyeket, hogy a barcasági 
szászokat moldvai kereskedősükben szokatlan fizetésekkel és egyéb módon ne 
akadályozzák.186 Ismereteim szerint ez a gyimesi útvonal használatának első, közvetett 
bizonyítéka. Szintén csak bizonytalanul köthető az említett átjáró létezésére egy 1587-es 
útleírás, mely szerint az utazók az erdélyi határ őrhelyeit (!) elhagyva Tatros városába 
érkeztek (tandem sumus circa solis occasum in oppidum Moldauiae Tartos), majd másnap 
Bako (Bákó) felé folytatták útjukat187 – tudniillik az ojtozi út is Tatrosra vezetett. 1606-ban 
Petki János székely főkapitánynak jelentik, hogy az csíki és gyergyói havasokon három helyen 
is volnának afféle vámok.188 Ezek egyike biztosan a Gyergyóban található pricskei vám, míg a 
fennmaradó kettő közül az egyik nagy valószínűséggel a gyimesi vám kellett legyen (a 
harmadik kiléte egyelőre bizonytalan). A középkori utakhoz ld. később A középkori 
településhálózat elemei / Utak fejezetet. 

 
A források egy része jól érzékelteti, hogy már a 15-16. században erős feszültségek 

voltak a közrendű székelyek és a helyi előkelők között. A köznép és előkelők villongásai 
gyakran ez utóbbiak elűzésével és házaiknak feldúlásával járt. Barlabási Lénárt erdélyi 
alvajda és székely alispán, 1511-ben megparancsolja a barcasági szászoknak, hogy fogadják 
be a csíki és gyergyói székely előkelőket, akiknek házait a község földúlta, amennyiben azok 
hozzájuk menekülnének. Ez arra utal, hogy a csíki előkelők már a 15-16. század fordulójára 
olyan hatalmat építettek ki és gyakoroltak, mely sértette a közszékelyeket. Igen valószínű, 
hogy a csíki előkelők ugyanúgy visszaéltek „politikai”, anyagi és katonai előnyeikkel, mint 
háromszéki társaik, akiket 1466-ban már azzal vádoltak a közszékelyek, hogy szabad 
embereket, olykor egész falvakat vontak függőségbe, akiket saját földjeiken dolgoztattak. 

Arra is van adat, hogy a hűtlenségbe esett, és száműzetésre ítélt előkelők házait a 
közszékelyek felprédálták, és a rablott holmit Brassóban próbálták eladni.189 A 16. század 
második felének eseményeiről rövid, de plasztikus adatok maradtak fenn a Székely 
krónikában is: 1562: Ebben veszének az székely urak kösséginek öszverohanásából; 1571: 
támada fel Csíkban az Község Szent Mihály napban. Báthori István erdélyi vajda az lúfejeket 
fejenként ellenek feltámasztá; Szent Ferencz napban megverék az községet az lúfejek. A 
csíkiak ismét feltámadának és Szent Miklósnál megveretének. 

                                                 
186 SzO III/81-82. 
187 MCsMO I.68. 7 lbj. 
188 TörtTár 8. évfolyam (1885), 307-308. Az adatra Darvas Lóránt hívta fel a figyelmemet, segítségét köszönöm. 
189 SzO III/201-202., illetve 207-208. Az 1519-es hűtlen csíki kárvallottak Balaskó János és Imre, illetve Becz 
Imre: SzO II/7-8. 
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A környékbeliek életét nem csak a hadakozás, de a pestis is nehezítette. 1572-ben 
állítólag Nagy halál indula Brassó felől és mind széljel elterjede. Kászonban az négy faluban 
939. ember hala meg, úgy, hogy harmadrésze sem maradna meg.190 

A középkori határőrzésről szintén több adat szól.191 Az őskori kultúrák elterjedése 
alapján aligha lehet kétséges, hogy a Keleti-Kárpátok vidékünkre eső, 100 km-t is meghaladó 
szakaszán mindig is léteztek járható útvonalak, így szinte bizonyos, hogy ilyenekkel az 
Árpád-korban is számolni kell/lehet. Erősen valószínű, hogy a tatárjárás előtt itt is igyekeztek 
bevágni az útvonalakat, noha a források szerint a mongol főseregek, illetve az előttük haladó 
„utász” egységek nem ezen a szakaszon törtek be.192 Ha korábban nem is, a pusztító betörés 
után bizonyosan itt is megerősítették a szorosokat, hágókat: „qui prope dictas inhabitant 
silvas, olaci videlicet et situli, passus clauserunt, ut amplius transire non possint”.193 
Akárcsak 1285-ben: „…sed siculi, olachi et Saxones omnes vias ipsorum cum indaginibus 
stipaverunt sive giraverunt”.194 A tatárjárást követően szintén elvégezték az esetleges újbóli 
átkelést megnehezítő akadályok létrehozását. Marino Sanudo írta valamikor a 14. század első 
évtizedeiben, hogy a tatárjárást követően visszavonulásuk után [ti. a tatárok] Pannonia népei, 
akik az említett Erdők közelében laknak, azaz a románok és a székelyek elzárták előlük az 
utakat, hogy ne kelhessenek át többé.195 Majdnem szó szerint ezt írta az 1383-ban elhunyt 
Iohannes Longus de Ypra is.196 

A tatár veszély elmúltával moldvai, illetve török betörések fenyegették a vidéket. A 
három nemzet 1459. december 3-án kelt szövetségében többek közt az áll, hogy a török 
beütések gyakoriak lévén, illetve belső mozgalmak és zavarok is fenyegetik gyakran a 
lakosokat, ilyenkor a nemesek és székelyek családjaikkal beköltözhetnek a szász városokba és 
velük együtt kötelesek harcolni.197 

A legkorábbi biztosan helyi vonatkozású adat a kászoniak Zsigmond-kori oklevele, 
melyet később Mátyás király is megerősített. Ebben konkrétan említik, hogy a kászoniak a 
moldvai határt felügyelik: „Sedes Kazon prope terram nostram Moldauiensem sita est, 
ipsique Siculi nostri non paruas vigilancias pro defensione personarum rerumque bonorum 
suorum facere haberent”, aminek ellentételezésekén Zsigmond óta Csíktól függetlenül maguk 
közül hadnagyot és bírot választhattak: „antiquas libertates ipsorum per predictum dominum 
Sigismundum Imperatorem eisdem vt dicitur alias concessas”.198 Határvédelmi 
kötelezettségükre utóbb, 1608-ban Bethlen Gábor oklevele is utal.199 A középkor végére 
azonban a határvédelem elhanyagolttá vált. Ennek „köszönhető” hogy a moldvaiak betörtek 
és közöttük is raboltak. Moldvai betörések voltak 1529-ben, 1540-ben, 1541-ben, ill. 1549, 
1553-ban: „a moldvaiak betörtek Csík felső körzetébe és azt felégették, Lázár Bernátot pedig, 
a környék híres nemesét elfogták és elhurcolták”.200 A betörések miatt több előkelő is másutt 
keresett védelmet családjának és javainak.201 

1554-ben Kendi Ferenc és Dobó István erdélyi vajdák és székely ispánok számon kérték 
és megfeddték a csíki és gyergyai székelyeket, mert határaik őrzését elhanyagolták. Az 
                                                 
190 Székely krónika 642. 
191 A határvédelemre utaló adatokat legutóbb Sófalvi András gyűjtötte össze doktori dolgozatában kimerítő 
alapossággal. A koraújkori csíki adatok jelentős részét neki köszönhetem, amit e helyen is megköszönök. 
192 TatEml. 173-174., EO I. 185-187. 
193 A forrásrészletet Sófalvi András disszertációjából ismerem, ld. Sófalvi. 2012. 83. 
194 EO I. 263-264.  
195 Kordé 2001. 45. 
196 Kordé 2001. 46. 
197 SzO. V. 15-16. Az adatot Sófalvi András doktori dolgozatából ismerem. 
198 SzO I. 194-196. 
199 SzO IV. 173-174. 
200 Bethlen 2000. 104. Bethlen 2002. 175. 
201 Endes 1938. 23-34. A gyakran Csíkot is érintő keleti támadásokról, illetve általában a középkori határvédelem 
kérdéseiről részletesen Sófalvi 2012. 
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oklevél utal arra, hogy a moldvaiak már korábban is betörtek, és raboltak a vidéken, ami miatt 
arra buzdították a székelyeket, hogy elrabolt javaikat alkalom adtán a moldvaiaktól 
visszaszerezzék. Ugyanakkor felszólították őket, hogy az engedély nélkül Moldvába 
igyekvőket fogják el, és küldjék eléjük.202 

 
A plébániatemplomok 16. század végén összeállított listáján immár azok a települések is 

szerepelnek, melyek kimaradtak a 14. századi pápai tizedlistáról: „In Sede Chyk, Parochialia 
Templa decem, et septem, sunt, ad quamlibet Parochiam trecentae circiter familiae pertinent. 
Nomina Parochialium Templorum haec sunt. 1. S. Dominicus ubi nullus est Presbyter 
[Csíkszentdomokos] 2. S. Thomas nec ibi Praesbyterum habent. [Csíkszenttamás] 3. Templum 
Asumtionis Beatae Virginis, [Csíkkarcfalva]  a) ubi est Parochus Michael Bethleni coelebs. 4. 
Templum Nativitalis Beatae Virginis, [Csíkrákos]  b) ibi est Nicolaus Fiátfalvi Coelebs. 5. 
Templum S. Michaelis, ibi est Presbyter Stephanus Moldvay Uxoratus. [Csíkszentmihály]  6. 
Templum S. Nicolai, ibi est Demetrius coelebs. [Csíkszentmiklós]  7. Templum S. Joannis, ibi 
est Michael Árkos coelebs. [Delne]  8. Templum S. Petri, [Csíksomlyó]  c) ibi sunt Monachi 
ad octo, vel decem. 9. Templum Spiritus S. ibi nullus est Presbyter. [Csíkszentlélek]  10. 
Templum Omnium Sanctorum, ibi est Michael Komlós Uxoratus. [Csíkmindszent]  11. 
Templum S. Stephani, ibi est Gabriel Csáki uxoratus. [Csíkszentkirály]  12. Templum S. 
Emerici, ibi est Antonius Presbyter uxoratus. [Csíkszentimre]  13. Templum SS. Simonis, et 
Judae, ibi est Thomas Mincfiati. [Csíkszentsimon-Csatószeg]  14. Templom SS. Kozmae et 
Damiani, ibi est Clemens Menasagi uxoratus, [Csíkkozmás]  15. Templom S. Martini, ibi est 
Stephanus Moldovaj uxoratus. [Csíkszentmárton]  16. Templum S. Georgii, ibi est Benedictus 
Presbyter uxoratus. [Csíkszentgyörgy] 17. Templum Purificationis Beatae Virginis, ibi est 
Paulus Gálffi Archidiaconus coelebs [Csíkmenaság]. Quinque igitur sunt coelibes Presbyteri, 
duodecim uxorati.”203 

A plébániatemplomok alá tarozó filiális településeket alig pár évtized múlva összeírták a 
ferences és jezsuita jelentéstevők, akik első ízben rögzítették a korabeli, de bizonyosan 
középkori gyökerű filiációs viszonyokat. Ilyen Stefano Salina oszerváns ferences Parochiae 
in capitaneatu Chikiensi című jelentése1638-ból,204 melyet még abban az évben Leonardo da 
Modica hasonló összeírása egészít ki.205 1657-ben készült Damokos Kázmér első listája206, 
majd 1668-ban második összeírása.207 

A listák összesítése alapján a következő egyházi viszonyok rajzolódnak ki (a plébániák 
északról dél felé felsorolva, mellettük a filiális települések): 

 
Plébánia Filiális települések 
Szentdomokos – 
Szenttamás  

 

Nagyboldogasszony (Karcf.) Madaras, Oláhfalu, Dánfalva, Karcfalva, Jenőfalva, Város 
Kisboldogasszony (Rákos) Madéfalva, Göröcsfalva, Vacsárcsi 
Szentmihály Ajnád 
Szentmiklós Borzsova, Szépvíz 
Delne Pálfalva, Csicsó 
Somlyó Szereda, Taploca, Vardotfalva, Csomortán 

                                                 
202 SzO VIII/285 (1554) 
203 Veszely 1860. 306-307. 
204 Litterae II/300. 922-924. A forrásokra még 2001-ben Muckenhaupt Erzsébet hívta fel a figyelmemet, 
segítségét köszönöm. 
205 Relationes 251-252. 
206 Relationes 298-300. 
207 Relationes 377-378. 
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Plébánia Filiális települések 
Szentlélek Zsögöd, Monyasd, Fitód, (névtelen: Martonfalva? 

Boroszló?) 
Mindszent Hosszúaszó, Boroszló, Kotormány, Fitód, Leányfalva (?!) 
Menaság  
Szentgyörgy Kotormány, Angyalfalva (?!), Monyasd 
Szentkirály  
Szentimre  
Szentsimon Uartfala (a sorrendben a Somlyónál hiányzó Vardotfalva ?) 
Szentmárton Csekefalva 
Kozmás Lázárfalva, Tusnád, Szeretszeg, Verebes, Vaslaba ill. 

Uenkó (?!) 
17 39 (44) 

 
Az ekkor rögzített plébánia- és filiális hálózat a jelenkorig fennmaradt, kialakulása nagy 

valószínűséggel a falvak létrejöttének és az első templomok felépítésének idejére, valamikor 
az Árpád-kor derekára tehető(erről később részletesen). A ma ismert Domus Historiák szintén 
a 17. század második felétől indulnak (Csíksomlyó, Csíkkozmás), majd a 18. századtól, 
immár nem csak említésszerű, hanem esetenként részletes ismertetés (állapot, berendezési 
tárgyak) áll a rendelkezésünkre a vizitációs jegyzőkönyvekből.208 
 
 
3.3. A RÉGÉSZETI FORRÁSOK 
 

A dolgozat anyagának összeállítása során több tudományág módszereit és forrásanyagát 
igyekeztem hasznosítani. A dolgozat gerincét azonban a középkori régészeti lelőhelyek, 
leletek, és ezek tér- és időbeli megoszlásának vizsgálata, feldolgozása alkotja. Régészeti 
leletek alapvetően három úton kerültek a múzeumba. A leletek nagy része a korábbi 
terepbejárások, mentőásatások és adományok révén került a Csíki Székely Múzeum régészeti 
raktárába. Mennyiségileg kisebb, de dokumentációs szempontból hitelesebb és szóródása 
miatt településtörténeti következtetésekre alkalmasabbak, az utóbbi évek terepbejárásaiból 
származó leletek. A harmadik csoportot az ásatások anyagai alkotják. 

 
 

3.3.1. A raktári anyag értékelése 
 

A Csíki Székely Múzeum régészeti raktárában őrzött leletanyag állapotáról és újabb 
sorsáról fentebb az Általános kutatási helyzetkép címszó alatt már volt szó. A leletek keltezése 
és értékelése azonban nem csak a mostoha körülmények miatt akadozott. A régészeti 
raktárban közel 300 ládányi régészeti leletanyag található. A feldolgozás során minden egyes 
láda minden egyes dobozát, tasakját ellenőriztem. Erre azért volt szükség, mert a régészeti 
anyaghoz, a leltárkönyv esetleges és sommás bejegyzésein kívül („medieval”) semmiféle 
dokumentáció nem tartozik.209 Őskori leletek között olykor középkori edénytöredékek is 
előfordulnak. A leletanyag túlnyomó része terepbejárásokból, vagy dokumentálatlan 
leletmentésekből származik. Az elbeszélések és néhány archív fotó alapján úgy tűnik, hogy a 
gyűjtemény létrehozása idején, a ’60-70-es években a „terepbejárás” sok esetben a 
homokbányák falaiban látható, vagy az ekkoriban végzett első mélyszántások nyomán 

                                                 
208 ERKEJ, Inquisitio. 
209 Botár 2001b. 13-14. 
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felbukkanó objektumok rábontásának szinonimája is volt. Nem ritka, hogy egyedüli 
információnk a település neve. Jobb esetben szerepel a tulajdonképpeni lelőhely (akkori!) 
neve is, de arra vonatkozó információk, hogy az együtt elcsomagolt leletek egy objektum 
részei-e, avagy nagyobb felületről gyűjtötték, nincsenek. Ennek fényében igazából 
bizonytalan, hogy az azonos leltárszámot viselő darabok valóban egykorúak, összetartozóak-
e, tipológiai vizsgálatra alkalmasak-e, avagy több objektumból származó, kevert anyagról van 
szó. Esetenként az edényperemek, az oldaltöredékek, illetve a fenéktöredékek külön 
leltárszám alatt találhatók. Így a tipológiai megfontolások alapján különböző korúnak sejtett 
anyagok alapján gyakran eldönthetetlen, hogy e különbségek a lelőhely folyamatos 
lakottságát igazolják-e, netán elkülönülő települési horizontokkal kell számolni. Arra is volt 
példa, hogy két különböző lelőhellyel feltüntetett leletek törésfelülettel illeszkedtek 
egymáshoz… 

Éppen emiatt a kezdeti időszakban azzal a reménnyel láttam munkához, hogy a raktári, 
szórvány jellegű darabok értelmezésekor ezeket saját ásatásainkból, tehát zárt kontextusból 
származó leletek tipológiája segítségével, helyi párhuzamok alapján tudjuk keltezni. 
Hamarosan kiderült, hogy saját telepásatásokra nincs reális esély, így amennyiben ilyen 
fogódzókra várunk, a raktári anyag feldolgozása reménytelenül elhúzódik. Kérésünkre 2007-
től Hargita Megye Tanácsa régészeti programot indított.210 Ennek köszönhetően az utóbbi 
évek ásatásain végre sikerült olyan objektumokat feltárni, melyek nem csak számos új adattal 
gazdagították a megye 4-16. századi történetét, hanem az itt előkerült leletek több korábbi 
anyagnak is kiváló analógiái lettek. Az utóbbi évek ásatásainak köszönhetően több korszakból 
is zárt kontextusból származó leletegyüttesünk is van, melyek időrendjét esetenként fém 
tárgyak is megerősítik. Csíksomlyón két 11-12. századi Árpád-kori lakóházat is feltártunk, 
melyek jó párhuzamai a kortárs, korábban csak távoli analógiákkal összevethető csíki 
anyagoknak. 11-12. századi, tüskés sarkantyút is tartalmazó réteget Csíkvacsárcsiban tártunk 
fel. Csíkszentkirályon 13. századi pénz, Kotormányban 13. századi kard markolatgomb nyújt 
fogódzót a 13. századi kerámia elemzéséhez. Ugyanitt egy kemence három rétegű 
sütőfelületébe tapasztott fazekak, kancsók a 14. századtól megjelenő új formák első helyi 
darabjai. A fazekasságban is megragadható átmenetet egy Csíkszentléleken felárt 13-14. 
századi lakóház leletanyaga is igazolja. A martonfalvi lakóház leletanyaga a 14. század végi, 
illetve a századforduló edényművességének termékeit dokumentálja. A vacsárcsi kúria ásatása 
során 15-16. századi leleteket, míg a csíkkozmási Becz-kúria ásatása több olyan rétegsort, 
objektumot hozott a felszínre, melyek a 16. századi fazekasságra vonatkozó helyi adatok sorát 
teszik világossá. Így immár nem minden esetben kényszerülünk arra, hogy földrajzilag távoli 
párhuzamok segítségével keltezzük csíki leleteinket. Jelen feldolgozás során a 
településtörténeti folyamatok adatolása érdekében a teljes leletanyagot átnéztem, illetve 
lelőhelyenként és korszakonként a jellemzőbb darabokat rajzoltam és fotóztam. 

A munka célja az volt, hogy lehetőség szerint az Adattárban szereplő minden 
településhez, annak minél több lelőhelyét és azok különböző korszakait dokumentáló anyagot 
bemutathassak. Ez – az eltérő kutatási helyzet miatt – nem minden település esetében 
valósulhatott meg. Nem célom a teljes leletanyag közzététele, de az egyes lelőhelyek 
legjellemzőbb darabjai a szövegben és a képes táblákon is szerepelnek. Kivételt a kevéssé 
ismert, vagy új lelőhelyek esetében tettem, ahol igyekeztem minél több fontos leletet 
bemutatni. 

A munkában különösen nagy segítségemre volt Berecki Judith gyűjteménykezelő 
kollégám, aki 2011 óta folyamatosan végzi a régi raktári anyag mosását, restaurálását és 
újracsomagolását, illetve ezzel párhuzamosan az új számítógépes adatbázis feltöltését. 

 

                                                 
210 Ez úton is megköszönöm Papp Kincses Emese tanácsos asszony, és Borboly Csaba elnök úr támogatását. 
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3.3.2. Terepbejárások 
 

A terepbejárások célja a korábban adatolt lelőhelyek ellenőrzése és új lelőhelyek 
azonosítása volt, hogy a településtörténeti folyamatok rekonstruálásához, térképezéséhez 
ellenőrzött adatokat használhassak. A szakirodalomban a terepbejárások módszertanát már 
több ízben ismertették.211 Ezek a tapasztalatok, módszertani előírások azonban csak igen 
korlátozottan voltak alkalmazhatók a jelenlegi munka során, hiszen a legalapvetőbb feltételek 
sem álltak rendelkezésre. A terepbejárás, kevés alkalmaktól eltekintve, egyszemélyes 
tevékenység volt, amihez egészen a közelmúltig sem állt használható (legális) térkép, GPS 
rendelkezésre. Ezen az állapoton az utóbbi években félhivatalosan (?!) beszerzett úgynevezett 
orto-fotók, illetve a Google Earth alkalmazás újabb változatai enyhítettek, melyek immár Csík 
esetében is részletesebb felbontással készült felvételei lehetővé tették, hogy kiváltsák a 
részletes térképek hiányát, ráadásul a jelenkori beépítettséget is dokumentálják. Terepi 
munkánk tehát, az elmúlt évtizedek ellenére, közelebb áll a Benkő Elek-féle keresztúrszéki 
topográfia módszereihez, mint az aktuális módszertani követelményekhez. 

Mindezek ellenére a szakirodalomban, vagy a múzeumi leltárkönyvben szereplő 
lelőhelyek azonosítása gyakran nem csak egyszerű rutinfeladat volt. Ennek oka a lelőhelyek 
pontatlan megjelölése és a korábbi térképes rögzítések szinte teljes hiánya. A rendelkezésre 
álló „falutól keletre, 500 méterre” jellegű pár évtizedes adatok használhatóságát aligha kell 
részletezni. Hasonló megfogalmazásokkal találkozhatunk a hivatalosnak számító régészeti 
repertórium oldalain is, amely szintén régi adatok automatikus átvételével, ráadásul 
gyakorlatilag használhatatlan térképmellékletekkel készült.212 

A dűlőneves helymegjelölés sem mindig igazít el, a helynév ugyanis változhat, vagy 
kikopik az emlékezetből, ugyanakkor a lokalizáláskor meglehetősen széles kereteket enged. 
Gyakori tapasztalat, hogy az egykor egyértelműnek tűnő „Őrház mellett”, „homokbányában”, 
„Szilvás-kert”, „pityókavermek” helynevek ma már értelmezhetetlenek, hiszen eltűnt az 
őrház, elplanírozták, betöltötték a bányát, megszűnt a szilváskert és a pityókavermek fölé a 
’60-70-es években tsz-istálló épült, melynek helyén ma modern épületromok vannak. 
Településtörténeti folyamatok modellezésekor korántsem mindegy, hogy az „X-mező” mely 
részére tehető egy adott lelőhely. 

A fentiek ismeretében a terepmunkák utóbbi éveiben arra törekedtünk, hogy a 
terepbejárások során a lelőhelyeket a rendelkezésre álló légifotókon, vagy térképeken jelöljük 
be, illetve esetenként pontos földrajzi koordinátáit GPS-szel is rögzítsük, a romániai régészeti 
szabványnak megfelelően úgynevezett Stereo 70-es formátumban. E munka terepi részén 
kezdetben kiváló segítségre akadtam Kosza Antal régészfelügyelőben, aki a teljes megye 
összes régészeti lelőhelyének lokalizálását és térképezését végzi. Utóbb azonban a lelőhelyek 
veszélyeztetettségére hivatkozva a jelentős részben általam beszolgáltatott, illetve közösen 
gyűjtött nyers adatok, leletek, térképek megosztásától elzárkózott, így azokban az esetekben, 
ahol nem (csak) én végeztem terepbejárásokat, csupán Darvas Lóránt szóbeli tájékoztatásaira 
hagyatkozhattam. Utóbb, éppen Kosza örökségvédelmi figyelmeztetése hatására az 
Adattárból töröltem a lelőhelyek GPS adatait. Tekintettel arra, hogy jelen dolgozat nem 
kimondottan topográfia célzatú, illetve nem örökségvédelmi hatástanulmány, vagy adattár, a 
GPS adatok hiányát a szöveges és térképes lelőhelymegjelölés kielégítően pótolja. 

A célzott patak-menti terepbejárások során arra voltunk kíváncsiak, hogy találunk-e a 
mai faluhálózattól (lényegesen) eltérő középkori településrendszerre utaló lelőhelyeket. Ennek 
ellenőrzése során extenzív terepbejárások során bejártuk az Olt legfontosabb mellékvizeit, 
amelyek a medence keleti hegyeiből fakadva átfolynak a Felcsíkon, és Alcsíkon is egyaránt 
Nagy-mezőnek nevezett hatalmas kiterjedésű árvízmentes platókon. A Rákos-, Borzsova-, 
                                                 
211 Méri 1954., Renfrew – Bahn 1999., 70-75., Jankovits-Bésán 2011. 
212 Repertoriul arheologic al judeţului Harghita – továbbiakban Rep. 
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Fiság-, Kőd-, Szépvíz-, Kozmás-pataka mentén azonban szórványos őskori nyomokat 
leszámítva nem találtunk középkori lelőhelyeket. 

Az extenzív külterületi terepbejárások negatív eredménye egyértelműen mutatja, hogy a 
mai településhálózat alapvetően a középkori viszonyokat, településhálózatot tükrözi, amely 
kevés eltéréssel a mai napig fennmaradt. A középkori lelőhelyek, ez alatt alapvetően a 
telepnyomokat értve, szinte kizárólag a mai települések alatt, belterületén vagy közvetlen 
szomszédságában találhatók, ami a terepbejárás módszertanát, illetve a lelőhely felderítésének 
hatékonyságát is alapvetően befolyásolja. A középkori települések helyének kiválasztásában a 
helyszíni megfigyelések és térképes adatok elemzésével két fontos szempont ragadható meg. 
A falvak jelentős része az Olt mentén, annak árvízmentes teraszain alakult ki, általában egy, 
vagy több mellékpatak befolyásánál. A falvak másik része a medence sík részének szélén, a 
hegyek lábánál, ugyancsak patakok mentén, esetenként azok összefolyásánál jött létre. A két 
tájtípushoz kapcsolódó falufüzérek között nagy kiterjedésű, többé-kevésbé sík területek 
maradtak lakatlanok, a fent említett Nagymezők. 

A falusi települések stabil helykiválasztását és folyamatos lakottságát egyértelműen 
bizonyítja, hogy a mai falvak belterületén, illetve közvetlen környezetében több esetben is 
sikerült középkori leleteket gyűjteni. A nyíltabb hozzáférhető helyeken esetenként sűrűbb 
bejárást végeztem, bár ez aligha felelne meg az intenzív bejárás kritériumainak. A folyamatos 
lakottság, a beépítettség, a Csíkra jellemző halmazosodott településkép, és az ebből adódó 
intenzív, több száz éves gazdálkodás miatt e lelőhelyek csak nagy nehézségekkel és 
korlátozottan azonosíthatók hagyományos terepbejárással. E tekintetben Csík a szomszédos 
Udvarhelyszéktől is jelentősen különbözik, ahol a tagoltabb felszíni formák miatt nem 
alakultak ki ekkora méretű települések. A sikeresen azonosított lelőhelyek esetében viszont a 
lehatárolás okoz gyakran megoldhatatlan problémát. Könnyű belátni, hogy a csíki falvak 
belsejében egyrészt alig maradtak nagyobb, nyílt, művelt felületek, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló belső kertek, udvarok, csűrök mögötti nagyobb szántók megközelítése is 
komoly diplomáciát és szerencsét igényel. Terepbejárás idején ugyanis a tulajdonosok nagy 
része a mezőn, vagy munkahelyén dolgozik, míg az otthon maradó idősebb, vagy fiatalabb 
családtagok érthető gyanakvással tekintenek a magánterületre, számukra homályos indokkal 
bekéredzkedő idegenre. Ennek ellenére egyáltalán nem biztos, hogy az esetleg hozzáférhető, 
bejárható kis belső szántó, virágoskert, veteményes a terepbejárás idején fel is van szántva, 
illetve nem tudni, hogy a nem is távoli múltban nem állt-e csűr, istálló vagy lakóépület, 
amelyek „szemete” megnehezíti a terepbejárást. Amennyiben minden fenti tényező szerencsés 
hiánya miatt mégis gyűjthető leletanyag, akkor az, a háztáji gazdálkodás jellegéből fakadóan, 
többszörösen megszenvedte a rendszeres kapálások, tisztogatások évszázados ismétlődését, 
így gyakran csak körömnyi, nehezen értékelhető darabok gyűjthetők. 

E tekintetben alapvető módszertani különbségre kell felhívnom a figyelmet. A MRT 
köteteinek hatására Magyarországon a külterületi terepbejárás a hagyományos módszer, így a 
települések belsejében, nyilván a fent jelzett problémák miatt, nem végeznek bejárásokat.213 
Csík esetében azonban az új lelőhelyek többsége éppen a belterületi „szondázó” 
terepbejárások során kerülhetett elő. 

Ebből további nehézségek adódnak. Az esetleges lefedettség, a véletlenszerű hozzáférés, 
az újkori szennyezettség és régészszerencse miatt belterületen szinte lehetetlen a lelőhelyeket 
elkülöníteni, lehatárolni, hiszen a leletmorzsák térképezése nem a lelőhely koncentrációját, 
széleit jelzi, hanem nagy valószínűséggel csupán a fenti tényezők változó arányú 
érvényesülését. Ezért nem lehet hiteles az a településtörténeti rekonstrukció, amely jó esetben 
maréknyi, több, egymástól távol eső telekről gyűjtött, jellemzően atipikus töredék alapján 
határozott időrendi, térbeli településdinamikát állít fel. A legtöbb esetben meg kell 

                                                 
213 Ld. ehhez például a vecsési terepbejárások összefoglalását: Rácz – Tari 2011.54-55. 
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elégednünk azzal, hogy regisztráljuk a leletek létét, hozzávetőleges korát. Éppen emiatt a 
lelőhelytérképeken a lelőhelyeket többnyire pontszerűen jelzem, mert a fenti tényezők miatt 
kénytelen voltam lemondani a belterületre rajzolt korszakolt lelőhelyfoltokról. Egy ilyen 
rekonstrukció csak akkor lehetne némileg hitelesebb, ha minden egyes telekre sikerült volna 
bejutni, és a hozzáférhető felületekről reprezentatív mintát gyűjteni. 

A fenti okok miatt nehéz bárhogyan is rangsorolni a lelőhelyeket, hiszen 
módszertanilag aligha lenne helyes, ha egy beépítetlen, homokbányákkal szabdalt és így sok 
leletet „produkáló” lelőhelyet (pl. Poklondfalva-Karimósarka) egy belterületi, jelentős részben 
beépített, nehezen bejárható lelőhellyel vetünk össze. Amennyiben ettől eltekintenénk, akkor 
intenzív megtelepedésű faluról, és szórt, vagy tanyaszerű szerény telepre következtethetnénk, 
de korántsem biztos, hogy ez a korabeli viszonyokkal összhangban lenne. 

A terepbejárások hatékonyságát a helyi környezeti viszonyok is komolyan befolyásolják. 
A Csíki-medence jelenkori éghajlata miatt ugyanis a fagy és hótakaró március végéig, olykor 
később is lehetetlené teszi a terepbejárást, majd a rövid vegetációs időszakot követően 
novembertől újra télies idő következik, és kifejezetten magas a ködös napok száma is. 

A terepbejárások töredékes adatai több település esetében mégiscsak századokkal 
korábbi megtelepedést igazol, mint az első, zömében 16. századi írott adatolások. Éppen ezért 
a terepbejárásokat célszerű lett volna minden falu belterületére kiterjeszteni, ám ebben az 
utóbbi évek ásatási naptára komolyan hátráltatott. A dolgozat tehát nem tartalmazza a Csíki-
medence teljes régészeti terepbejárását, ezzel szemben az ásatási eredmények gazdagabbak, 
mint ahogy azt eredetileg remélni lehetett. Így az Adattárban vannak olyan települések, 
melyeket szinte telekről-telekre sikerült bejárni, másutt viszont csupán „szondázással” a 
patak-menti, illetve nagyobb összefüggő és hozzáférhető szántókat kutattam át. 

A fenti okokból a csak korlátozott érvényű terepbejárási eredményeket több módon is 
igyekeztem javítani. A helyi sajtóban és az interneten is felhívást tettem közzé azzal a céllal, 
hogy a helytörténet iránt érdeklődő helyi lakosokat, különösen az iskolásokat bevonjam az 
adatgyűjtésbe, arra kérve őket, hogy maguk gyűjtsenek saját telkeiken leleteket, melyeket 
majd nyílt történelemóra keretében közösen elemezhetünk.214 Ezzel egy időben a megyei 
tanfelügyelőség segítségével közöltem hasonló jellegű felhívásomat a csíkszéki 
történelemtanárokkal, és több iskolába személyesen is ellátogattam. Próbálkozásaim egyetlen 
kivétellel visszhangtalanok maradtak. 

Mindezek ellenére, az ezredforduló kutatási helyzetét tükröző, régészeti repertóriumban 
szereplő középkori lelőhelyhez képest, jelen dolgozat adattárában sokkal több lelőhely 
szerepel, ami nagyságrendekkel megnövelte a régészeti forrásbázis mennyiségét és minőségét 
is. Az új lelőhelyek jelentős része a korábban nem szereplő középkori műemlékek 
bevonásából adódik, de a terepbejárásoknak köszönhetően sok új lelőhelyet regisztrálhattunk. 
Ezek közül különösen azok fontosak, melyek olyan falvak területéről származnak, ahonnan 
korábban nem ismerünk egyáltalán középkori emlékeket, vagy leleteket. 

 
 

3.3.3. Ásatások és a használt kerámiatipológia 
 
Az ismertetett kutatástörténeti előzmények miatt alig támaszkodhattam korábbi ásatások 

dokumentációjára, leleteire. A csíkszentkirályi Preda-féle ásatás leleteinek csak egy részét 
találtam meg a raktárban dokumentáció nélkül. A csíkrákosi Pogányvári, illetve a cibrefalvi 
(Csíkszentmihály) leletek azonosíthatóak voltak, de ásatási feljegyzések, illetve részletrajzok 
nem maradtak ránk. Ugyan a Cibrefalván feltárt koraújkori házak tussal áthúzott alaprajzait 
pár éve még láttam, jelen feldolgozás során, egyetlen összesítő alaprajz kivételével azonban 
                                                 
214 Hargita Népe 2007. február 28., illetve: http://www.hhrf.org/hargitanepe/2007/feb/hn070228.htm, továbbá: 
http://erdely.ma/multidezo.php?id=22862&cim=kutassuk_egyutt_csikszek_kozepkorat 
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már nem jutottam hozzájuk. Nehézséget jelent, hogy Darvas Lóránt kollégám több fontos 
ásatása (a martonfalvi 14-15. századi lakóház, csomortáni 16. századi lakóház, 
csíkszentkirályi Bors-kúria, Andrássy-kúria, csíkszeredai Mikó-vár) is feldolgozásra vár, 
eredményeit ezért munkámba nem tudtam beépíteni. 

Éppen ezért a saját ásatásaim egyik célja az volt, hogy a korábban elenyésző 
mennyiségben ismert régészeti objektumok számát, a belőlük származó hiteles leletanyag 
mennyiségét a lehető legnagyobb mértékben megnöveljük. Alapvető feltétel volt tehát, hogy 
mind Al-, mind Felcsíkon olyan ásatásokat kezdeményezzünk, amelyek területi eloszlása, a 
lelőhelyek jellege, a feltárt objektumok időrendje és leletanyaga mankót nyújthat a korábbi 
leletanyag értékelésekor, illetve amelyeknek önálló mondanivalója lehet a legfontosabb 
településtörténeti kérdésekben. 

Ezek az ásatások 2-3 hetes, kis felületű, kis létszámú kutatások voltak. Részletes 
bemutatásuk az Adattárban, illetve a vonatkozó értékelő fejezetben megtalálható, itt csupán a 
három legfontosabb településtörténeti következtetést, eredményt előlegezem meg. Kiderült 
egyrészt, hogy a középkori templomok (és ebből adódóan a középkori települések) barokk 
kornál, gótikánál korábbi előzményei mindig (!) a mai helyszíneken találhatók meg. Másrészt 
sikerült igazolni, hogy a legeldugottabb, forrásokban legkésőbb említett falvakban is számolni 
kell, számolni lehet Árpád-kori építményekkel. Harmadrészt egyértelművé vált, hogy a 
későközépkori lelőhelyek leletei nem csupán településtörténeti, de társadalmi és gazdasági 
vonatkozású tanulságokat is hordoznak. 

A romániai középkoros kutatásban az edényművesség elhanyagolt téma, nem törekedtek 
tipológiai-időrendi vizsgálatokra. A kezdeti, ideológiai befolyástól sem mentes 
próbálkozásokat,215 nem követték hasonló kísérletek, pedig a népvándorláskor esetében 
ígéretes összefoglalások készültek.216 A meglehetősen későn megfogalmazott igény 
kielégítésére szervezett konferencia anyaga, a várt elemzések, fogódzók helyett egyszerű, nem 
is túl igényes anyagközlésként látott napvilágot.217 A. A. Rusu szerint valójában nincs 
különbség a kerámia társadalmi felhasználásában, a püspök, a polgár és a földműves jobbágy 
is ugyanazt a kerámiát használta. Szerinte nincs házi kerámia, azt mindig fazekas készítette, 
aki igény esetén továbbvándorolt. A hétköznapi kerámia csak egy szűk 
vásárterületen/piackörzeten belül vándorol, nem távolságokra, míg az igényesebb kerámia 
szélesebb elterjedésű. Nincs, nem lehet etnikai háttere a szélesen elterjedt formáknak – pl. a 
13. századig. Terepbejárási anyag, az egyedi példányok nem keltezhetők, míg távoli analógiák 
félrevezetők. Rusu feltevéseinek többsége helyes, de azért néhány megjegyzés idekívánkozik.  

Székelyföld esetében szintén nem születtek hasonló összefoglalások. Noha a keresztúri 
kutatások során viszonylag nagy mennyiségű leletanyag került elő, önálló tipo-kronológiai 
jellegű összegzés csupán a későközépkori kerámiával kapcsolatban látott napvilágot, ami 
székelyföldi keltezési kérdések esetén máig az egyik legtöbbet forgatott kézikönyv.218 
Ismereteim szerint eddig az egyetlen ilyen próbálkozás a csíki Árpád-kori szórványos 
leletanyag kapcsán tett rendszerezési kísérletem. Ebben az akkor rendelkezésre álló pénzzel 
keltezett erdélyi leletek alapján próbáltam tipológiai, időrendi tanulságokat levonni.219 

Ami bizonyosnak tűnik, hogy a korábbi, késő népvándorlás kori edényművességből 
nem nagyon származhatnak a következő formák és díszítések: bogrács, bordásnyakú edény, 
illetve a fogaskerék minta, a körömbenyomás, szabályos fésűs beböködés. Erre viszonylag 
egyértelműen utalnak a 7-10. századi erdélyi sírkerámia-anyagot feldolgozó monografikus 

                                                 
215 Horedt 1951.  
216 Cosma 2011. 
217 http://www.medievistica.ro/texte/arheologie/cercetarea/Blidul%20si%20cronica-
Rusu/Blidul%20si%20cronica-Rusu.htm., illetve a Vasaria I-II. kötetei. 
218 Benkő – Demeter – Székely 1997. 
219 Botár 1999. 
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közlés adatai.220 A „sírkerámia” azonban, legalábbis a 10. századtól nem önálló kategória, 
hiszen a településeken is használt edények kerültek be a sírokba,221 így az edényművességben 
megragadható törés, egyértelműen új, illetve megújult edényművességre utal, ami aligha lehet 
független a létrehozó társadalomtól. Bár a román (szász) szakirodalom hajlamos volt (?!) arra, 
hogy a 10-13. századi kerámiában különböző csoportokat (Gruppe, Stufe) különítsen el, a 
korabeli erdélyi anyagban (ideértve a Székelyföldet is), az edényművesség semmiben nem 
különbözik az Árpádok királyságának kortárs leleteitől. Alapos kutatással bizonyára talán 
elkülöníthetőek lesznek egyéni vonások, külső hatások (bolgár, szláv, rusz, majd később 
„szász”, hospes hatások) különösen az Árpád-kor korai szakaszában, de egyértelműnek tűnik, 
hogy a 11. századtól kezdődően alapvetően egységes anyagi kultúra jött létre a Kárpát-
medencében. 

Az Árpád-kor, különösen a 10-12. századi edényművesség tekintetében gyakorlatilag 
nem támaszkodhatunk székelyföldi pénzzel keltezett, vagy nagyobb összefüggő települések 
leletanyagára, éppen ezért a korai leletek esetében elkerülhetetlen a távolabbi analógiák 
használata. A későbbi századok tipo-kronológiai besorolása, értelmezése érdekében két belső 
erdélyi ásatás, a malomfalvi222 és a baráthelyi223 település kerámiaanyagát vizsgálom 
részletesebben, melyek egymástól 50 km-re, Csíktól mintegy 130 km-re találhatóak, de 
megállapításaimat további jól keltezett erdélyi és székelyföldi leletekkel is összevetem. 

A 11. századi erdélyi edényművesség egyik legfontosabb leletcsoportja a 
kolozsmonostori ásatás anyaga, ahol az egyik házból Salamon éremmel együtt kerültek elő 
hullám- és csigavonallal, hullámvonalköteggel, fésűs beböködéssel, rádlis sorokkal, és 
körömbenyomással díszített edénytöredékek.224 A leletanyag alapján úgy tűnik, a monostori 
várban a 11. század végéig laktak, a 12. században az egyházi elemek (templom(ok), temető, 
apátság) kerültek túlsúlyba.225 E vonatkozásban egyértelműen jelzi a település végét az a tény, 
hogy a felhagyott házhelyekbe már sírokat ástak.226 

A kolozsmonostori együttes jó párhuzama Kurt Horedt malomfalvi ásatása, mely során 
több Árpád-kori házat is feltártak. Itt Horedt két csoportra bontotta a leletanyagot, közöttük a 
kronológia és a háztípus alapján települési különbséget is feltételezve (B: 11-12. század, C: 
12-13. század).227 Ha azonban a közölt leletegyütteseit nézzük, akkor egy-egy objektumon 
belül az alábbi összefüggések adódnak. A bordásnyakú edény, fésűs beböködéssel, 
szabálytalan hullámvonallal és sűrű csigavonalas oldaltöredékekkel együtt fordul elő (1. ház). 
A bordásnyakú edények cserépbográcsokkal és körömbenyomásos, hullámvonalköteges 
oldalakkal, és rádlis díszítésű fazekakkal együtt is előfordulnak (3. ház). Sütőtál egyazon 
gödörből hullámvonalköteggel, tagolt peremű töredékkel együtt (5. ház). Bordásnyakú edény 
körömbenyomásos, hullámvonalköteges oldaltöredékekkel, illetve tagoltabb, „fejlett” peremű 
fazékkal került elő (6. ház). A 8. házból viszont tagolt, magas tölcséres peremek fordulnak 
elő, viszont hiányoznak az általam korábbinak gondolt formák és díszítések: sütőtál, 
bordásnyakú edény, körömbenyomás, hullámvonalköteg, fésűs beböködés. Tagolt magas 
perem körömbenyomással (?), belső peremdíszítéssel is előfordul (9. ház). A felszíni házak 
esetében, például a G8-as felületen, hasonló jellegű a leletanyag összetétele. A rádlis dísz 
körömbenyomással, fésűs beböködéssel, hullámvonalköteggel együtt is előfordul, úgy, hogy 
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rövid és magas peremek egyaránt előfordulnak. Csitfalván egy gödörből került elő rádli, 
hullámvonalköteg, körömbenyomás rövid és magas peremekkel, illetve bogrács.228 

Tagoltabb peremek majd minden dísszel együtt fellelhetők. Magyarán nézetem szerint 
semmi nem indokolja a leletanyag időrendi és tipológiai csoportokra történő bontását, 
legalábbis a közölt azonos objektumból származó leletek alapján. Emiatt javasolt tipológiája 
nem tekinthető megalapozottnak.229 Ennek ellenére éppen az egyes objektumok zárt jellege 
miatt a közölt leletanyag jó eligazítást nyújt a formák és díszítések összefüggéseire. Magyarán 
a malomfalvi anyag az erdélyi kora Árpád-kori edényművesség kiváló alapja, ha eltekintünk a 
csoportosítástól. Nagyon tanulságos ugyanakkor, hogy az esetenként kissé tagoltabb, 
„fejlettebb” peremek alapján nem föltétlenül keltezendők a 13-14. századra, ilyenek a 
legkorábbi edényeken is előfordulnak. 

A malomfalvi leletek kortársa a vermesi (Beszterce-Naszód megye) ház, amelyből 
zömében rövid peremű fazekak kerültek elő. A díszítések között a hullámvonalköteg 
kifejezetten gyakori, de jóval kisebb számban rádlis oldaltöredék, illetve körömbenyomás is 
előfordul. A korai 10-11. századi keltezés mellett szól a fésűs beböködött pontsor megjelenése 
az egyik fazékon.230 A felsorolt díszítőelemek együttes előfordulása egy zárt objektumból 
egyértelműen arra utal, hogy általánosan elterjedt, jól körvonalazható és nézetem szerint a 
vártnál jobban keltezhető motívumkincsről van szó. 

A malomfalvi leletek felső időhatára tekintetében érdemes megjegyezni, hogy a közeli, 
alig 60 kilométerre található 12. századi baráthelyi településen egyetlen bordásnyakú edény 
töredéke sem került elő! Ugyancsak hiányzik gyakorlatilag a sütőtál is! Bár ebből három 
töredéket azonosítottak, de méretük alapján mécsesek is lehettek, illetve szórványként a 
korábbi szláv településről is odakeveredhettek.231 Előfordul, de arányaiban elhanyagolható a 
hullámvonalköteg, a rádlis dísz, illetve a fésűs beböködés. A telep 12. századi keltezése 
pénzzel, illetve egyéb fémekkel (pl. sarkantyúkkal) keltezett objektumokon nyugszik. 

E „meglepő” eltérés megoldásaként két lehetőség kínálkozik. Amennyiben a két 
lelőhely életében közös szakaszt feltételezünk a 12. században, akkor Baráthelyen a 
bordásnyakú edények/sütőtálak hiányát, illetve az „archaikus” díszítések (fésűs beböködés, 
hullámvonalköteg) csekély arányát a két település anyagi kultúrájának valamiféle ismeretlen 
eredetű (társadalmi, etnikai, jogi, egyéb?) különbségével kellene indokolni. Ilyen, az anyagi 
kultúra leghétköznapibb tárgyaiban, a kerámiaanyagban tükröződő különbség azonban, 
ismereteim szerint nincs a Kárpát-medencében, és ezt itt sem tartom lehetségesnek. Valószínű 
azonban, hogy a dolog nyitja az időrendi különbségekben rejlik, amennyiben a baráthelyi 
telep későbbi, mint a malomfalvi település és a bordásnyakú edények, sütőtálak divatja. Ne 
feledjük, Horedt tipológiája, 12-13. századi keltezése nem (!) pénzzel keltezett 
leletegyütteseken nyugszik. A keltezésben talán a csitfalvi temetőrészlet 12. századi pénzei is 
befolyásolhatták, azt gondolván, hogy azok a várban feltárt telepjelenségekkel egykorúak. Azt 
azonban nagyon jól tudjuk, éppen az erdélyi ásatások alapján is, hogy a korai ispáni és 
határvárak első 11. századi temetői nem azonosak a Szent László és Kálmán rendelkezései 
nyomán létrejövő, templom körüli temetőkkel (Ó-Torda-Várfalva, Hunyadvár).232 Igen 
valószínűnek gondolom, hogy a malomfavi vár építőinek és első védőinek temetője nem 
azonos a csitfalvi templom körüli temetővel. 

Nézetem szerint tehát a malomfalvi település felső határa nem nagyon lépi túl a 11-12. 
század fordulóját. Erre a malomfalvi archaikus formák és díszítések – sütőtálak, bordásnyakú 
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edények, fésűs beböködés, gyakori hullámvonalköteg – is egyértelműen utalnak. A 
hullámvonalköteg a baráthelyi edények nagyon csekély hányadán figyelhető meg.233  

Baráthelyen szinte a teljes települést feltárták, közel 30 házhelyet, és számos gödröt, 
kemencét. A nagyjából egyrétegű települést (közel 150 objektum esetében mindössze 11 
szuperpozíció volt, és mindössze csak három esetben ástak házat felhagyott ház gödrébe) két 
anonim denár és a fémleletek (tüskés sarkantyúk) alapján a 12. századra keltezték. Ez alapján 
jó áttekintésünk van Erdély középső részének 12. századi anyagi kultúrájáról, esetünkben 
edényművességéről. A szuperpozíciók alapján néhány általánosabb tendencia is 
megfogalmazható. A B86-os ház fedte a B88-at, betöltését 12. század második felére tehető 
anonim denár keltezi. Az edények díszítése az átlaghoz képest visszafogottabb, egyszerűbb 
(sok díszítetlen töredék, zömében csiga- és hullámvonal), már nincs hullámvonalköteg, és 
rádlis díszítés sem (egyetlen töredék). A körömbenyomás ugyan előfordul még (6 töredék), a 
peremek egy része már kissé tagoltabb (galléros). „Saját” tipológiánk alapján javasolt kései, 
12. század végi keltezése egyezik a rétegtani viszonyokkal, a ház valószínűleg a település 
kései periódusához tartozik. 

A G213-as objektumot a B91-be ásták bele. Ez utóbbi edényein változatos, archaikus 
díszítés van (hullámvonalköteg, belső peremdísz, körömbenyomás, sok rövid perem), míg a 
bolygató későbbi gödörből magas, tölcséres, tagolt peremű, csak csiga- és hullámvonallal 
díszített edénytöredékek vannak. Hasonló jelenségek másutt is előfordulnak: a felső, későbbi 
152. gödörben nincs, az általa bolygatott 155. gödörben viszont van körömbenyomás. Azaz a 
telep életének kezdetén még van vonalköteg, gazdagabb díszítés a jellemző, a későbbi 
objektumok esetében egyszerűsödés figyelhető meg, arányaikban lecsökken, vagy kiszorulnak 
az „archaikus” díszítések. A baráthelyi telep kapcsán egy fontos megjegyzés kívánkozik ide. 
A lelőhelyet többen a székelyekkel hozták összefüggésbe.234 Ennek lehetőségét természetesen 
nem lehet kizárni, de a feltételezés (!) igazolására a régészeti források nem alkalmasak, hiszen 
Dél-Erdélyben a „vegyes népességű és szervezetű területen belül sem lehet a vármegyei 
magyarok és a székelyek korabeli hagyatékát elválasztani egymástól.”235 

A 12. század második felének jellegzetes leletegyüttese a medgyesi, ahol egy III. István 
éremmel együtt rövid, levágott, illetve magas tölcséres, illetve tagolt peremű edénytöredékek 
kerültek elő körömbenyomásos, illetve hullámvonalas díszítéssel.236 

Kolozsváron az Óvár területén végzett ásatások során került elő rétegből egy II. István 
veret, illetve viszonylag nagy mennyiségben kerámialeletek is.237 Az ígéretes felfedezés 
kapcsán azonban tudatosítanunk kell, hogy a középkori rétegeket jelentős bolygatás érte. 
Emiatt, illetve a helyszíni beszámolók szerinti felületes dokumentáció miatt a leletek 
forrásértéke nem teljesen megbízható. A „tűzhely” mellől összegyűjtött rövid peremű fazekak 
nagy hányadán volt körömbenyomás, illetve hullámvonalköteg is. Jól jellemzi a romániai 
régészet színvonalát, hogy egy viszonylag friss tanulmányban úgy tettek közzé meglepően jó 
illusztrációval anyagot Szászerkedről, hogy azt nem régészeti objektumonként, hanem 
ömlesztve (válogatva?!) ismertették, és egyetlen S-végű hajkarika alapján keltezték a 11-12. 
századra, a malomfalvi leletekre is támaszkodva. Ezek után az értékelő részben az évtizedes 
toposzok ismétlése a besenyő cserépüstökről, és a tudományos óvatosság az etnikai 
értékeléstől cseppet sem meglepő.238 Mindezek ellenére a két szászerkedi lelőhely anyaga jól 
illeszkedik a kora Árpád-kori edényművesség tipológiájába (hullám- és csigavonal, 
hullámvonalköteg, rádli, körömbenyomás, belső peremdísz, zömében rövid, levágott, de 
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esetenként lekerekített, vagy tagolt peremek), és egyben megerősíti a 11-12. századi 
edényművességről mondottakat. 

Az utóbbi évek csíki ásatásainak köszönhetően több korszakból is zárt kontextusból 
származó, helyi leletegyüttesünk van, melyek alapján a fent vázoltakhoz hasonló tipológiai 
egyezéseket figyeltünk meg. Csobotfalván két 11-12. századi Árpád-kori lakóház részletét 
azonosítottuk. A somlyói edénytöredékek a korai Árpád-kor edényművességének 
jellegzetességeit hordozzák: kézikorongon hurkatechnikával készültek, gyakoriak a rövid 
levágott peremek, és a gömbölyded edényforma. Az edények oldalát hullámvonal és 
hullámvonalköteg, fésűs beböködés díszíti. Esetenként a perem belső oldalán is 
megfigyelhető a hullámvonal. Itt egyetlen esetben sem fordult elő az úgynevezett rádlis 
díszítés, és körömbenyomást is egyetlen oldaltöredéken találtunk (148-150. kép). A baráthelyi 
12. századi településen az figyelhető meg, hogy a hullámvonalköteg a korai objektumokban 
van, a fésűs beböködés viszonylag ritka. Ez alapján a csíksomlyói Fodor-kerti házak 
keltezésének felső határa a 12. század közepe lehet. 

Hasonló korúak, kora Árpád-koriak a Kászonújfaluban talált edénytöredékek is, 
amelyeken hullámvonalköteg, fésűs beböködés és rádlis díszítés található (210-211. kép). 

Az Árpád-kor derekánál későbbre a Vacsárcsin másodlagos helyzetben, illetve rétegben 
feltárt leletek sem keltezhetők. Ezek között kifejezetten gyakori volt a fogaskerekes/rádlis 
díszítés, mely esetenként a rövid levágott perem belső oldalán is előfordult. Hasonló belső 
hullámvonalas peremdísz rövid lekerekedő peremeken szintén előfordul, míg az edények 
testét a már említett fogaskerekes dísz mellett, körömbenyomás, ritkábban hullámvonalköteg 
díszítette. A szokványos fazekak mellett két bogrács peremtöredéke is előkerült. Az 
edénytöredékek 12. századi keltezését egy korai típusú tüskés sarkantyú, illetve talán egy 
villás nyílhegy is támogatja (198. kép). 

A 12. századi edényművesség keltezéséhez kiváló közelebbi párhuzamot kínál a 
homoródoklándi Kustaly-várából származó anyag. A rikai utat ellenőrző torony ásatása során 
viszonylag nagy számban kerültek elő edénytöredékek. A jobbára fazekakból álló 
leletegyüttes edényei kézi korongon készültek, hurkatechnikával, a fenékrészeken jól látható 
leemelés, esetenként fenékbélyeg nyomaival. Ezek közös jellemzője a rövid nyak, kerekded 
forma, bár esetenként csapott vállú, hordó alakú test is előfordul. Az edényeknek szinte 
kivétel nélkül rövid, erősen visszahajló, egyenesen levágott peremük van. Gyakori a csiga és 
hullámvonalas díszítés. A körömbenyomásból alakított sor kifejezetten gyakran jelenik meg 
az edények vállán, illetve még gyakran előfordul a hullámvonalköteg is.239 Ezek a 
leletegyüttesek azért különösen fontosak, mert a tipológiai alapon javasolt 11-12. századi 
keltezéseket C14-es vizsgálatok is megerősítették.240 Úgy tűnik, a körömbenyomás a Kelet-
erdélyi 12. századi edényművesség egyik legkedveltebb megoldása, noha természetesen már 
korábban is előfordul. Ezt a Kustaly-várával szomszédos rikai ásatás leletanyaga is 
alátámasztja.241  

A fenti adatok alapján előrevetített „leegyszerűsödő”, 13. századi edényművesség 
vizsgálatához több helyi fogódzónk is van Az első ilyen támpont Constatin Preda ásatása 
során a csíkszentkirályi homokbánya (borvíztöltöde/téglagyár) területén feltárt 1. ház anyaga. 
A fent ismertetett 12. századi edényekhez képest már megváltozott formát és díszítést 
találunk. Az edények mind tölcséres jellegű, magas peremmel vannak ellátva, amely hol 
levágott, hol egyszerűen lekerekített, vagy elvékonyodó. A díszítés szinte kizárólag hullám- 
és vonaldíszből áll. Teljesen hiányoznak viszont a tagolt peremek. Az első ház 13. századra 
tehető pusztulását az itt talált sarkantyú is megerősíti.242  
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A szakirodalom Csíkszentkirállyal kapcsolatban rendszeresen említi az itt talált II. Iszak 
Angélosz (1185-1195) veretet, ami alapján a 2. házat 12-13. századiként emlegetik. 
Feltételezésem szerint a pénz csak szórványként keveredett a 2. ház leletei közé. A „pénz” 
valójában egy negyedbe vágott 12. (?!) század végi érme. Földbekerülése így nagy 
valószínűséggel a 13. századra tehető. Ez alapján akkor sem keltezhetné a 12. századra a 
leleteket, ha amúgy bizonytalan meghatározása helyes lenne. Az azonban kizárható, hogy 
ezzel a „13. századi” pénzzel az ott előkerült kerámia egyidős lenne. Kárpát-medencei 
unikum volna, hogy korabeli leletegyüttesben nincs tagolt perem, viszont kifejezetten gyakori 
a hullámvonalköteg. Ezt a tipológiai gyanún túl az is alátámasztja, hogy a ház leleteit nem 
szakember jelenlétében, ráadásul bolygatás után gyűjtötték. A fentiek ismeretében, talán nem 
vakmerőség a bizánci veretet a 13. századi edényművességre vonatkozóan figyelmen kívül 
hagyni.243 Erről részletesebben az Adattár) Csíkszentkirály/borvíztöltöde részében (99-106. 
kép). 

A lelőhelynek azonban biztosan van a tatárjárásnál korábbi periódusa, tudniillik a 
közöletlen szórvány töredékek között egy-egy fésűs beböködéssel, körömbenyomással-
bevagdosással díszített darabot is találtam, ami mindenképpen 11-12. századi objektumok 
létére utal (100-101. kép). Dokumentáció híján eldönthetetlen, hogy a raktárban azonosított 
sütőharang töredéke a kora Árpád-kori település, vagy a késő népvándorlás kori horizont rész-
e. 

Hasonló jellegű és korú edénytöredékeket magam is tártam fel. Az Olt túlpartján, 
Poklond(falva) területén leletmentés során, több más objektum mellett egy bizonytalan 
funkciójú, amorf, nagyméretű gödörben (vélhetően egykori betöltött homokbánya?) 
viszonylag gazdag leletanyag került elő.244 A kerámialeletek tipológiai szempontok alapján 
egyértelműen két csoportra bonthatók. Ezek közül a második csoportra a kézikorongolás, az 
edény szerény, csupán hullámvonallal történő díszítése a jellemző. A fazekak magas tölcséres 
pereműek, melyet levágtak, lekerekítettek, illetve van egy-két tagolt, galléros perem is (182-
183. kép). A gödör betöltését egy II. Ottokar (1251-1276) által vert bécsi denár a 13. század 
végére valószínűsíti.245 

Kissé talán korábbiak, a század közepére keltezhetők egy kotormányi gödörben talált, 
kissé vaskosabb megformálású edénytöredékek, melyek korát egy jól keltezhető 
markolatgomb is megerősíti.246 Ugyanezen a lelőhelyen egy 14. századi kemence 
sütőfelületéből hasonló jellegű fazekak töredékeit azonosítottuk. Ez esetben nem egyértelmű, 
hogy továbbélő, és a 14. században már archaikusnak tekinthető edényformát sikerült 
dokumentálnunk, vagy, amint erre több jel utal, a kemence készítői tárolt töredékeket 
használtak a sütőfelületek kialakításaikor, amibe bekeveredhettek korábbi, ez esetben 13. 
századi töredékek. 

A 13. században tehát az előzményekhez képest jóval visszafogottabb díszítésű edények 
készültek. Jellemző a magas tölcséres perem, illetve a hullámvonalköteg, körömbenyomás, 
fésűs beböködés hiánya. 

Fentieket összegezve kimondható, hogy a közölt, zárt objektumok adatai alapján az 
Árpád-kori erdélyi edényművesség pontosabb tipo-kronológiai szétválasztására is lehetőség 
kínálkozik. Az alább javasolt tipológia azonban nem egy-egy kiragadott edénytöredékre, 
hanem nagyobb együttesek értékelésekor alkalmazható. A kitételek a formai és díszítésbeli 
változások tendenciáit hangsúlyozza, az időrendi és tipológiai kategóriák nem kezelhetőek 
merev szabályként. 
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A 10-11. század kerámiája ma még nem szétválasztható, az egyetlen fogódzónak a 
rádlis/fogaskerekes dísz 10. századi hiánya tűnik.247 A kora Árpád-kor egyik jellegzetes dísze 
a fésűs beböködött sor, ami már a 12. századra erősen megritkul. A 11-12. századi kerámia 
szétválasztását jelen ismereteim szerint nem tudom megbízhatóan elvégezni, ezért a szerepel a 
leletanyag elemzése során gyakran a „11-12. századi” meghatározás. Mai ismereteink alapján 
tehát a hullámvonalköteg a 10-11. században gyakori, a 12. században még olykor előfordul, 
de a 13. századra eltűnik. Azok a lelőhelyek ahol a fésűs beböködés és a hullámvonalköteg 
előfordul, jó eséllyel 10-11. századiak. A fogaskerék díszítés alkalmazása a 11-12. században 
adatolt, de gyakorisága a 12. században erősen csökken, a 13. században ritkán fordul elő. 
További kutatást igényel annak az eldöntése, hogy a rádlis oldaltöredékek előfordulása a 
tusnádi és csíkrákosi várak anyagában a várak korai, netán a 12. századig lenyúló használata 
mellett szól-e, avagy, miként jelenleg valószínűbbnek tűnik, a díszítés 13. századi 
továbbélését igazolja. Ez esetben ezt a helyi edényművesség egyediségének, archaizálásának 
jeleként értékelhetjük. Ezzel szemben a 11-12. században nagyon eleven a körömbenyomás, 
ami csak a 13. századra tűnik el. 

A 13. században a díszítés aránya és jellege is megváltozik. Hiányzik a 
körömbenyomás, hullámvonalköteg, fésűs beböködés, így azok a leletegyüttesek, amelyekben 
ezek előfordulnak, korábbiak. Az edények díszítése határozottan egyszerűsödik, gyakorlatilag 
a csiga- és hullámvonalra korlátozódik. A csiga- és hullámvonalas díszítés önmagában 
keltezésre alkalmatlan. 

Az edényformák esetében azt mondhatjuk, hogy a 12. század közepére eltűnik a 
bordásnyakú edények és a sütőtálak használata. A kiragadott peremformák kronológiai értéke 
csekély, tagolt peremek az Árpád-kor első felében is előfordulhatnak, míg „archaikus” 
egyszerű peremek szintén feltűnhetnek a korszak második felében is. Ugyanakkor általános 
tendenciaként rögzíthető, hogy a rövid levágott, lekerekített peremek „koraiak”, míg a 
magasabb, tölcséres, tagolt peremforma a későbbi időszakra jellemző – ez azonban egyedi 
esetekben, terepbejárási anyagok esetében nem lehet mérvadó. Az erdélyi 10-13. századi 
edényművesség tehát a formák és a díszítések folyamatos, fokozatos egyszerűsödésével 
jellemezhető. A korai sokszínűségből egyre-másra „kopnak ki” az elemek: a sütőtál, a 
bordásnyakú edény, illetve a fésűs beböködés, hullámvonalköteg, majd körömbenyomás. 
Nyilván a majdani kutatások több ponton korrigálni fogják az itt vázolt sémát, netán 
regionális különbségekre is fény derülhet. Mindehhez azonban csakis a hiteles, jól keltezett 
együtteseket szabad majd felhasználni, jelen tudásom szerint az edények díszítése alapján 
alább javasolt korszakolás jól alkalmazható. 

A fentiek alapján kimondhatjuk, hogy a szakirodalomban és informális 
megbeszéléseken elhangzó, szinte „elvárt” (Kelet-)erdélyi archaizálásnak nincs egyértelműen 
bizonyítható nyoma az Árpád-kori edényművességben. Úgy tűnik, ez a fajta elképzelés nem 
adatolt megfigyeléseken alapszik, hanem a hagyományos történeti felfogásból fakadó 
prekoncepció. Egyértelmű archaizálásról talán a 13-14. századi edényművesség esetében 
beszélhetünk, amikor a gyorskorongolt edények mellett még rendre feltűnnek formailag, és 
technikailag is Árpád-kort idéző darabok.248 Egy másik következtetés szintén levonható. Bár 
az előzőekben a párhuzamkeresés hitelessége érdekében csak erdélyi lelőhelyeket vettem 
figyelembe, valójában nincs önálló „erdélyi” edényművesség. Az itt megfigyelt sajátosságok 
hasonlóak a korabeli Kárpát-medence, a Magyar Királyság más területein megfigyelt 
jellemzőkhöz. 

 

                                                 
247 Merva 2012. 
248 Keresztúron: Benkő 1997. 51-52., Kotormányban: Botár 2011. 305. Ez utóbbi lelőhelyen azonban 
előfordulhat, hogy a közeli Árpád-kori objektumok anyaga keveredett a 14. századi leletek közé. 
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Az erdélyi Árpád-kori edényművesség által alkalmazott díszítések időrendje 
 
A 13-14. század fordulójának edényművességben is megragadható átmenetét példázza a 

Csíkszentléleken feltárt kétperiódusú lakóház leletanyaga. A ház első periódusa még 
földbemélyített lakóház volt, melynek gödrét utóbb feltöltötték, és ugyanarra a felületre egy 
új, felszínen álló házat emeltek. Az innen származó leletanyagból már teljesen hiányoznak az 
Árpád-kori edényművesség díszítései, míg formailag az előkerült peremek többsége magas 
tölcséres, illetve galléros tagolású (110-111. kép). 

Kotormányban a már említett sütőkemence háromrétegű tűzterébe tapasztott fazekak, 
kancsók, kályhaszemek a 14. századtól megjelenő új formák első helyi darabjai. Az edények 
már nehéz, gyorsforgású korongon készültek, amelyről azonban még nem levágással, hanem 
leemeléssel távolították el a kész edényt. Egy esetben még kereszt alakú fenékbélyeget is 
találtunk. A peremek kizárólag tagolt, galléros peremek, az edények egyedüli díszítése a 
sekély hornyolás (161-163. kép). A formák immár jóval változatosabbak, a töredékekből nem 
csak fazekakat, de míves, simított vörös színű, kiöntőcsücskös, füles kancsókat és bögre alakú 
kályhaszemeket is összeállíthattunk. Az edények azonban már nem háziipari termékek, hanem 
szakosodott fazekas produktumai. A fazekaknak jó helyi analógiáit találjuk a közeli 
Csíkszentléleken is. Közeli kortársuk a martonfalvi (Csíkszereda) lakóház leletanyaga, mely a 
14. század végi, illetve a századforduló edényművességének termékeit dokumentálja. Ezek 
feltehetően összefüggnek a térség kezdeti mezővárosi fejlődésével is. 

A 15-16. századi edényművesség jellemzésére jó helyi analógiánk van a vacsárcsi ún. 
Sándor-kúria, illetve a csíkkozmási 16. századi Becz-kúria ásatásain előkerült leletanyagban 
(54-65. kép). 

 
 

3.3.4. Egyéb módszerek és források (C14, geofizika, légifotózás, dendrokronológia, régi 
térképek, embertan) 

 
3.3.4.1. Radiokarbon-kormeghatározás 

Középkori keltezési kérdések tisztázásakor a szénizotópos vizsgálatok kevéssé 
sorolhatók a bevett elemzések közé, egyrészt magas költségeik, másrészt az így nyert 
időintervallumok feltételezett hossza miatt. Ennek ellenkezőjéről a legelső ilyen jellegű 
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erdélyi vizsgálat, a csíkszenttamási ásatás egyik vázának vizsgálata győzött meg minket, 
amikor a gótikus támpillér alatti egyik váz (10. sír) C14-es vizsgálatától vártunk korai 
periódusra vonatkoztatható keltezést. A csontokat a szénizotópos vizsgálat (deb-9793) 
azonban 1420 – 1450 közé keltezte, ami elsősorban a későgótikus építkezés post quem 
adataként volt hasznosítható.249 

Az eljárás alkalmazhatóságának ismeretében a csíksomlyói plébániatemplom két vázát 
vizsgáltattuk meg ezzel a módszerrel. A 10. sír esetében a vizsgálat (deb-10403) 1208 – 1270 
közötti keltezést eredményezett,250 ami tekintetbe véve a sír környezetének stratigráfiáját a 12. 
századi templom legfontosabb bizonyítéka. Szintén Csíksomlyón két további vázat 
vizsgáltattunk meg ezzel a módszerrel. A vázakat ugyanis padmalyos sírgödörbe temették, 
melyek betöltése meglepően tiszta volt, így arra gondoltunk, hogy ezek egy korai sírhorizont 
részei. A C14-es eredmény azonban kijózanító volt (deb-11910, deb-11906., illetve Deb-
12938,), a padmalyba temetett vázak (26., 47-48. sírok) vizsgálata ugyanis későközépkori 
keltezést adott (1540-1945, 1310-1410; 1455 – 1522 (58%)/1574 – 1626 (42%)).251 Ennek 
fényében az ilyen temetkezésekre vonatkozó írott adatok időrendje meglepően pontos 
„Csinaltam … az giermeknek egy koporsot megh az padmal eleybe deszkát” (1652).252 

Csíkmenaságon a második, kora gótikus periódus post quem keltezését segítette elő a 
támpillér alatti 14. sír szénizotópos keltezése.253 

Vélhetően szerepe lehetett az első csíki sikeres szénizotóposvizsgálatoknak abban, hogy 
az újabb székelyföldi kutatásokban mind nagyobb szerepet kaptak a C14-es elemzések. 

 
3.3.4.2. Geofizika 

A föld alatt rejlő objektumok felszíni, roncsolásmentes kutatási módszerei egészen a 
közelmúltig nem terjedtek el Székelyföldön. Ennek oka egyrészt az ilyen eljárások 
közismerten magas költségvonzata, másrészt a szakemberek és a berendezések hiánya volt. 
Hargita Megye Tanácsának régészeti programja azonban újabban több régésznek is 
lehetőséget biztosított arra, hogy kipróbálja ezt a módszert. 

Elsőként 2008-ban a mindszenti ásatáson kísérleteztünk azzal, hogy a terepbejárás során 
azonosított 13-14. századi lelőhelyen, egy negatív eredménnyel zárult szondázó kutatás 
nyomán, föld alatti objektumokat azonosítsunk. A magnetometriás felmérést Călin Şuteu, a 
szebeni egyetem kutatója végezte. Noha a méréseket a felszínen található fémek erősen 
zavarták, a mérések kiértékelése több olyan anomáliát is kimutatott, melyek emberi 
tevékenység nyomai lehetnek: utak, tűzhelyek, házhelyek (?!), stb. Az egyik tűzhelyként, 
kemenceként valószínűsített anomália közelében 2009-ben ellenőrző szondázást végeztünk. 
Ennek során közvetlenül a gyepréteg alatt vastag, folyósalakban gazdag réteget 
azonosítottunk, illetve jórészt 4. századra keltezett edénytöredékeket és kohódarabokat is 
találtunk. Az egyértelmű anomáliák tehát egy kora népvándorlás kori vasművesség nyomai, 
de egy további alacsonyabb intenzitású anomália, melyet azóta nem vizsgáltunk még, rejthet 
középkori jelenségeket. 

A következő hasonló jellegű kutatásra a csíkkozmási Becz-kúria területén került sor 
2010-ben. Az előző évi kutatóárkokban ugyanis több, egymáshoz épült kőépület nyomát 
regisztráltuk, melyek egy viszonylag összetett alaprajzú épületre utaltak (67. kép). A 
talajradaros méréseket Zsigmond István (Geoservice Kft., Gyergyószentmiklós) végezte. A 
mérési eredmények kiértékelése egyértelműen visszaigazolta a kicsiny régészeti árkok 
tanulságaira épített hipotézist, az anomáliák ugyanis olyan sorokba rendeződtek, amelyek 

                                                 
249 Botár – Tóth 2004. 280. Itt is megköszönjük dr. Szántó Zsuzsa segítségét. 
250 Botár 2008a. 26. Az elemzést ez esetben is dr. Szántó Zsuzsa végezte, segítségét köszönjük. 
251 Botár 2008a., 42-43., 44. 47-48. A vizsgálatokat dr. Svingor Éva vezette, segítségét hálásan köszönjük. 
252 ESzT X. 387. 
253 A vizsgálati jegyzőkönyv száma: deb-16387: 1318:1412. Az adatokat dr. Svingor Évának köszönhetjük. 
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alapján óvatos rekonstrukció is lehetővé vált. Úgy tűnik, a kozmási Kőházkert (!) egy 
északkelet-délnyugati tengelyhez igazodó több osztatú, alápincézett épület alapjait rejti. Az 
egy évvel később végzett hitelesítő ásatáson sikerült az egyik pincét lokalizálni és feltárni.254 

Ez a munka vezetett a csíkvacsárcsi úgynevezett Sándor-kúria kutatásához. Itt ugyanaz 
a csapat 2012 nyarán végzett talajradaros felmérést az udvarházat rejtő lelőhelyen. Noha a 
talaj összetétele miatt (?!) a dombtetőn nem sikerült értékelhető eredményt produkálni, a 
mérést követően a vizsgált felület számos pontján egyértelmű falakra, épületekre utaló 
anomáliasorokat dokumentáltak. A felszínen is érzékelhető jelenségek (beomlott pincék, 
házhelyek) mellett azonban kiemelten fontosak azok a felületek, ahol a felszínen semmi nem 
utal a mélyben lappangó objektumokra (201. kép). Ilyen a telek keleti felén olykor izoláltan 
jelentkező (házhely, gödör?), máskor sűrűsödő, értelmezhetetlen anomáliacsoport, de legalább 
ennyire izgalmasak a domb északi és déli felén is azonosított hosszanti anomáliasorok, 
melyek vélhetően paliszádfalra, utakra utalnak. Ezek feltárása a majdani kutatások feladata 
lesz, az azonban már most világos, hogy a területről készült 1906-os felmérés idejére már 
nagyon sok középkori épület, jelenség „láthatatlanná”, és így hagyományos módszerekkel 
dokumentálhatatlanná vált. 

 
3.3.4.3. Légifotózás 

A magyarországi régészetben az utóbbi évtizedekben hatalmas lendülettel és 
eredményesen több kutató is folytatott rendszeres légifelderítést ismert lelőhelyek új 
részleteinek észlelése, illetve új, eddig ismeretlen és a földfelszínen felismerhetetlen 
lelőhelyek azonosítása érdekében.255 Székelyföldön egészen a legutóbbi időkig ilyen 
próbálkozások nem voltak, az első úttörő Sófalvi András udvarhelyi régész volt. 

2012 őszén azonban alkalom nyílt arra, hogy egy marosszéki légifotózás kapcsán 
Czajlik Zoltán (ELTE) Csíkban is végezzen légifelderítést. A repülésre kiváló időben 2012. 
október 7-én délelőtt, hosszas, kíméletlen szárazságot követően került sor, sajnos szerény 
eredménnyel.256 A célpontok között elbontott középkori épületek (cintermek, kúriák), 
települések egyaránt szerepeltek, de a fotók előzetes értékelése alapján úgy tűnik, a már 
ismert felszíni jelenségek mellé nem sikerült újabb objektumokat gyűjteni. Különösen erős a 
hiányérzet azon lelőhelyek esetében, ahol a korábbi ásatások alapján egyértelmű kőfalakra, 
házhelyekre utaló jeleket vártunk. Úgy tűnik, itt is érvényes az a megfigyelés, hogy komoly 
eredményekre csak rendszeres, különböző vegetációs és művelési időszakokban végzett 
légifotosítás nyomán számíthatunk. 

A várható eredmények közé tartozik a kiszáradt patakmedrek, eltűnt árterek, 
folyómeanderek felismerése és dokumentálása is. Ilyen „légirégészeti” kísérlet az Olt 
árterének vizsgálata, de szintén idesorolható a karcfalvi, dánfalvi késő középkori-kora újkori 
felszíni vasbányák azonosításának sikere is a Google Earth alkalmazás segítségével (Adattár: 
13.3.2.). 
 
3.3.4.4. Dendrokronológia 

Az erdélyi dendrokronológiai kutatások első szakasza 2003-2006 között folyt Grynaeus 
András irányításával.257 Ennek Csík vonatkozásában három fontosabb hozadéka volt. Egyik, 
hogy néhány csíki templom nyugati tornyának mintavételezésével és elemzésével kiderült 
(Csíksomlyó, Csíkszentkirály, Csíkrákos), hogy ezek nem középkori, hanem 17-18. századi 
építésűek, azaz el kell vetni ezek korábban feltételezett közvetlen kapcsolatát a 
marosvásárhelyi ferences templom tornyával, mely utóbbiról szintén kiderült, hogy 

                                                 
254 Botár 2012e. 
255 Jó módszertani ismertetés és áttekintés: Miklós 2011. 
256 Ezúton is köszönöm Czajlik Zoltán baráti segítőkészségét. 
257

 OTKA F043167. 
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jellegzetes, a környék újkori templomépítészetére nagy hatást gyakorló négy fiatornyos 
fedélszéke nem középkori eredetű.258 E későbbi keltezést olyan írott és epigráfiai adatok is 
megerősítik, melyek e tornyok 17-18. századi építéséről vallanak. A középkori viszonyokra 
jellemző lehet egy 18. század eleji vizitáció tanúsága, melyben több középkori haranggal 
rendelkező templom esetében fa harangtornyot írtak össze (Csíkmindszenten, 
Csíkszentléleken, Csíkmenaságon, Csíkszentmártonban). 

A rendszeres dendrokronológiai mintavételek másik csíki vonatkozása, hogy újra kell 
gondolni a 17. századi tatárbetörések, járványok és egyéb „katasztrófák” hatását, ha ezekben 
az évtizedekben a közösségek képesek voltak arra, hogy ilyen jelentős építkezéseket 
kivitelezzenek. A keltezést az építési feliratok, a források is támogatják. A harmadik, és talán 
a középkori településtörténet szempontjából legfontosabb eredmény, hogy a 18. század előtti 
szerkezetekben több helyen tölgy elemeket találtunk. Ezek Csíkon kívülről aligha kerülhettek 
ide, hiszen ezt a középkori útviszonyok nem tették lehetővé és a tutajozásnak sincsenek 
feltételei, azaz helyi állományból származnak. A 17. századig még rendelkezésre álltak tehát 
helyi tölgyfák, lombhullató erdők, vagyis a ma megfigyelhető fenyő-dominancia kései 
alakulás, és a 17-18. századot megelőzően a klimatikus viszonyok enyhébbek voltak. Ezt 
korabeli írott adatok is megerősítik. Ehhez lásd a Középkori földrajzi környezet 
rekonstrukciója című fejezetet. 

Csíkmenaságon még 2007-ben vettünk mintát dendrokronológiai vizsgálatra a templom 
egykori déli bejáratának szemöldökgerendáiból. Akkoriban még nem álltak rendelkezésünkre 
helyi érvényességű középkori tölgykronológiák, de azóta sikerült az „udvarhelyi” kronológiát a 
14. század közepéig kiépíteni. Ez alapján reális esély van arra, hogy a közeljövőben a menasági 
déli bejárat időrendjét is megismerhessük. 

Egy 2012-ben induló újabb dendrokronológiai kutatás keretében több, immár régészeti 
szempontból hasznosítható eredmény is született.259 A csíkkarcfalvi templomban elfalazott 
középkori déli bejárat azonosítása után az erősen sérült szemöldökgerendákból vett minta 
legkülső mérhető évgyűrűjét 1401-re keltezte a vizsgálat. Ez alapján joggal gyanakodhatunk arra, 
hogy a déli bejáratot vagy a 15. század közepére keltezhető gótikus építés idején nyitották, vagy 
ami még valószínűbb, hogy a gótikus építkezéskor, a régi hajófal régi bejáratának kicserélésekor 
kerültek ide ezek a gerendák.260 

Szintén e kutatás keretében vizsgáltuk meg a delnei Szent János-templom szentélyének déli 
ülőfülkéje feletti gerendát. Az utolsó évgyűrű dendrokronológiai keltezése: 1426 körülre vagy 
utánra tehető. A külső évgyűrűk hiányában így szentély építése a 15. század közepére vagy a 
második felére tehető. 

 
3.3.4.5.Régi térképek 

Noha Székelyföld esetében nem áll rendelkezésünkre annyi régi térkép, mint a mai 
Magyarország területéről, az elérhető régi térképek mégis számos régészeti vonatkozású 
adattal szolgálnak. 

Elsőként Andrea Visconti térképét említhetjük, amelyen szerepelnek a szépvízi 
kápolnák, a pogányhavasi Szent László-, illetve a széphavasi Szent Lélek-kápolna, továbbá a 
gyimesi határzár is. Ez a térkép azért is fontos, mert jól látható rajta, hogy a Mikó-vár már a 
Steinville-féle 18. századi újraépítés előtt négy sarokbástyás erődítmény volt, mely már akkor 
külső védművekkel volt ellátva.261 

Noha alapvetően a Mikó-vár földrajzi elhelyezkedését akarták illusztrálni, Joseph 
Winter 1730-as térképe Csíkszereda településtörténetének fontos forrása (141/3. kép).262 Ezen 
                                                 
258 Tóth Boglárka és Botár István közlés előtt álló kutatása. 
259 OTKA K100983; az elemzéseket Tóth Boglárka végezte. 
260 Botár 2013. 
261 A térképet Bordi Zsigmond Lóránd szívességéből ismerem, segítségét köszönöm. 
262 A térképet Darvas Lóránt szívességéből ismerem, segítségét köszönöm. 
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ugyanis egyértelműen látszik, hogy az akkori Szereda mindössze egyetlen utcából állt, míg a 
település déli szélén egy nagyméretű kápolna is felismerhető. A település határát a Somlyó-
pataka akkori medre jelezte. 

A 18. század végén összeállított I. katonai felmérés viszont már az egész Csíki-
medencére nézve bőséges adatokkal szolgál a korabeli természetföldrajzi (vízrajz, erdőhatár, 
árterek), településszerkezeti (szegek), gazdasági (malmok), és úthálózati viszonyokra nézve 
is.263 Különösen fontos, hogy a térképen a települések még a halmazosodás előtti 
(középkori?!) alaprajzukkal szerepelnek, ami alapján jól modellezhető a régészeti lelőhelyek 
és a szegek viszonya (13-14. kép). Ezek az adatok rendszeresen visszaköszönnek jelen 
dolgozat lapjain is. Régészeti szempontú alkalmazására egy példát említek: a térképen a 
csíkkarcfalvi torony két toronnyal szerepel, amelyek közül az eredeti, ma már nem létező 
nyugati harangtornyot csak 2012-ben fedeztük fel régészeti ásatásunk során. 

A III. katonai felmérés szintén részletgazdag a környezeti viszonyok tekintetében, és 
figyelemreméltó gazdag helynévanyaga is. 

A katonai térképek tanulmányozása segített abban, hogy a korábban kissé érthetetlen 
elhelyezkedésű Árpád-kori lelőhelyek mára már eltűnt vízfolyásokkal való szoros kapcsolatát 
felismerjem. 

Esetenként a térképek konkrét régészeti lelőhelyek lokalizálását is megadják, így 
például a csíkszentkirályi Andrássy-kúria helyét egy 1871-es térkép, a II. katonai felmérés 
részletéről ismerem, de ugyanez a rom, egy 19. század végi vasútépítéssel kapcsolatos 
felmérésen is egyértelműen fel van tüntetve.264 A II. katonai felmérésen azonban a többi 
későközépkori romos kúria nem szerepel (pl. Csíkszenttamás, Vacsárcsi, Csíkkozmás), holott 
biztosak vagyunk abban, hogy akkoriban még jelentékeny falaik állhattak. 

 
3.3.4.6. Történeti embertan 

Noha nem saját kutatáshoz kötődik, jelentősége miatt említenem kell az embertani 
anyag történeti forrásértékét is. Amikor 2002-2005 között jó diákként elcsomagoltuk és 
tároltuk (akkori erdélyi kollégáink őszinte megrökönyödésére…) a csíkszenttamási és 
csíksomlyói vázakat, magunk sem reméltük, hogy a szokványos, általunk végzett kor és nem 
meghatározások mellett további jelentősebb adatok forrásaivá válnak. 

E munkának köszönhetően Benkő Elek és kollégái viszonylag jó sorozatokat vonhattak 
be székelyföldi antropológiai vizsgálataikba. Azt, hogy a csontvázak jelentőségét, és általában 
a templom körüli temetők jelentőségét mennyire nem ismerte a közelmúlt erdélyi régészete, 
jól jelzi, hogy az udvarhelyszéki és csíki adatokat leszámítva nem állt a kutatók 
rendelkezésére templom körüli temetők leletanyaga a környékről. 

Csík középkori településtörténetének vonatkozásában az embertani vizsgálatok 
legfontosabb eredménye, hogy úgy tűnik antropológiai szempontból a csíki és az 
udvarhelyszéki emberek viszonylag közel állnak egymáshoz, de alapvetően különböznek a 
háromszéki vizsgált anyagtól. Az összegzés készítői maguk hangsúlyozták, hogy a 
feldolgozott anyagmennyiség sok bizonytalanságot hordoz, és biztosabb állásfoglaláshoz 
további antropológiai mintasorozatokra lesz szükség. A kérdés összetettségét jól jelzi, hogy 
míg az embertani eredmények értékelésénél csak valószínű lehetőségként merült fel a 
petőfalvi, zabolai temetők népességének esetleges székely meghatározása, addig a kötet 
összefoglalásban már mint a székelyek egyes csoportjai szerepelnek.265 

Ide két megjegyzés kívánkozik. Első, hogy újra szembesülnünk kellett azzal, hogy a 
nyelvészeti kutatásokra, jelesül a nyelvjárási vizsgálatokra épített azon településtörténeti 
rekonstrukció, mely Csík székely betelepülését Háromszék felől képzelte el, ellentétben áll az 

                                                 
263 Arcanum DVD. 
264 Az Andrássy-kúriára vonatkozó adatokat és térképrészleteket Russu Tibornak köszönhetem. 
265 Benkő 2012. 59-72., 429. 
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egyháztörténeti és a régészeti adatokkal, mely a Telegdi főesperesség Csíkra is kiterjedő 
joghatósága alapján szorosabb kapcsolatot látott Udvarhely és Csík között.266 

Másrészt a háromszéki minták egyediségét Székelyföldön belül nem csak föltétlenül a 
vizsgált zabolai, és petőfalvi antropológia anyag eltérő székely előtörténetében látom 
magyarázhatónak.267 Legalábbis lehetségesnek tűnik, hogy a két vizsgált temető anyaga azért 
egyedi Székelyföldön, mert egész egyszerűen nem székelyek temetői. A „székely” 
meghatározás csak abban az esetben lenne minden kétséget kizáróan elfogadható, ha a két 
temető embertani szempontból biztosan összevethető lenne későbbi háromszéki székely, azaz 
13-15. századi embertani sorozatokkal, és azok is jelentősen különböznének a csíki és 
udvarhelyi anyagoktól. Ilyen adatok azonban egyelőre nem állnak rendelkezésre. Így egyelőre 
nem lehetünk biztosak abban, hogy a 12. századi Zabola/Petőfalva népesség „kontinuus” 
Háromszéken, azaz valóban székely, és nem csak földrajzilag székelyföldi/háromszéki. 

Ezzel kapcsolatban dolgozatom témavezetője és egyben az antropológiai kutatást is 
vezető-összegző Benkő Elek, e sorok lektorálása nyomán fontosnak tartotta hangsúlyozni, 
hogy a két temető népességét nem tekinti egyértelműen székelynek, és ismételten felhívta a 
figyelmet arra, hogy az Árpád-kor dereka utáni minták mindenhol nagyot változnak, illetve, 
hogy semmi sem igazolja, hogy a korai székelyföldi népesség és az orbai székelyek között 
szoros leszármazási kapcsolatok lettek volna. 

                                                 
266 Benkő L. 1991. 59-60., ill. Botár 2001a. 122-123. 
267 Benkő 2012. 63-67. 
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4. HELYNEVEK 
 
 
 
 
4.1. BEVEZETŐ 
 

Jelen fejezet egy történeti helynévtan iránt érdeklődő régész munkája, aki ismeri 
ugyan a történeti helynévtan vonatkozó irodalmát, módszereit, de ezzel együtt jogosan merül 
fel a kérdés, van-e helye egy alapvetően régészeti tárgyú dolgozatban helynévtani fejezetnek. 
Igenlő álláspontomat alapvetően a kínzó adathiány, illetve a témával foglalkozó szakirodalom 
gyakran sommás, és a régészeti adatokkal nem összeegyeztethető településtörténeti 
rekonstrukciója motiválja. Fontosnak tartom tehát, hogy összefoglaljam mindazt, amit a 
székelyföldi, kiemelten a csíki helynevek kapcsán a szakemberek írtak, illetve hogy felhívjam 
a figyelmet egyrészt azokra az ellentmondásokra, amelyek e tanulmányokban olykor 
előfordulnak, illetve azokra a megjegyzésekre, értelmezésekre, melyek korábban nem kaptak 
kellő figyelmet, és amelyek jól összevethetők a régészeti településtörténet eredményeivel. 
Nem az a célom, hogy cserepekkel helyneveket, vagy helynevekkel lelőhelyeket keltezzek. 
De meggyőződésem, hogy a két forráscsoport egymástól független eredményeit nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, illetve egymással nem összevetni.268 

 Csík az írott forrásokban először a 14. században tűnik fel, de rávonatkozó adataink 
igazából a 15. század végétől szaporodnak meg. Az Árpád-kori helynevek vizsgálatához tehát 
csak későbbi forrásokat használhatunk. Kristó Gyula véleménye szerint „a helynevek – külön 
bizonyíték híján – nem szolgálhatnak kútfőként tetszőlegesen kiválasztott korszakban”, illetve 
hogy a helynevek nehezen lehatárolható kronológiai határai miatt az így nyert 
településtörténeti adatok bizonytalanok.269 Ha a fenti megállapításokat túlságosan szigorúan 
vennénk, akkor gyakorlatilag le kellene mondanunk arról a lehetőségről, hogy Csík esetében a 
helynevekre alapozva történeti vizsgálatokat folytassunk.270 

Ennek ellenére meggyőződésem, hogy kellő óvatossággal, a többi történeti források 
adatainak figyelembevételével a helynevek kutatása, különösen olyan „ismeretlen” korszakok 
és területek kutatásakor, mint a középkori Csík, a nyelvtudomány megkerülhetetlen feladata. 
Ismét Kristó Gyulát idézve: „a történettudomány (…) egyetlen korszakban sem nélkülözheti a 
történeti nyelvtudomány megállapításait, de értelemszerűen az írott forrásokkal rosszul 
ellátott korszakokban megnő ezek felhasználásának igénye. Ha nem esünk túlzásokba, ha nem 
térünk le a forráskritika alkalmazásának másutt természetesnek tartott útjáról a nyelvi 
jelenségek történeti célú felhasználásában sem, akkor a nyelvtudomány rendkívül sok 
hasznos, gyakran máshonnan meg nem szerezhető információt ad a történésznek. A magyar 
helynévanyag (…) zömének kárpát-medencei kialakulása tehát írástalan századokban 
következett be.”271 

A következőkben a témával és a területtel foglalkozó kutatók véleményeit ismerve 
(ld. Kutatástörténet című 2. fejezetet) néhány olyan észrevételt kívánok megfogalmazni, 

                                                 
268 Ez a fejezet a Debreceni Egyetem Nyelvtörténeti Tanszékének síkfőkúti konferenciáján 2007-ben elhangzott 
előadás, majd az abból születő tanulmány (Botár 2008/b) kissé átdolgozott változata. 
269 Kristó 1986. 322. 
270 Benkő L. 1991. 56.: „nem billenteném ki a mérleg nyelvét a másik oldal felé sem annyira, hogy szinte minden 
számottevő magyar helységnévtípusnak a X-XI. és a XIV-XV. század közti keletkezését lehetőnek véve a 
belőlük levonható kronológiai következtetésektől elálljak. A legtöbb magyar helységnévtípusnak azért 
mégiscsak volt olyan virágkora, amely kronológiai rétegződésükben is határozott nyomott hagyott, s amelynek a 
magyarság településtörténetén a nagy számok törvénye szerint bizonyos eltérésekben meg kell mutatkoznia” 
271 Kristó 330. 
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amelyek az újabb régészeti, illetve a régebbi névtani és településtörténeti következtetések 
közötti, számomra egyre tapinthatóbb ellentmondásokkal kapcsolatosak. A régészeti és 
nyelvészeti adatok összevetése nem új eljárás, hiszen a magyar helynévkutatás legnagyobb 
alakja, Kniezsa István is tekintettel volt a régészet eredményeire.272 Régészeti oldalról 
közelítve a kérdéshez, az újabb eredmények fényében úgy látom, hogy a helynevek további 
vallatása mindenképpen időszerű és hasznos feladat Csík Árpád-kori településtörténete 
szempontjából. Jogosan merül fel a kérdés, hogy milyen jogon kívánja a régészet felülírni a 
történeti helynévtan Csíkra vonatkozó településtörténeti megállapításait. Meglátásom szerint 
azonban a helynevek önálló, független újabb vizsgálatával akkor is újra kellene gondolni Csík 
Árpád-kori településtörténetét, ha erre régészeti adatok amúgy nem utalnának. 

Az alábbi településtörténeti vizsgálatok alapvetően a helynevek időben változó 
tipológiáján és kronológiáján alapulnak, ezért előtte néhány alapelv vázolása szükséges. 
Figyelembe véve, hogy az Árpád-kort követően is keletkeztek archaikus típusú helynevek, 
mindenképpen óvatosabbnak kell lennünk ezek értékelésénél.273 A bizonytalanság ellenére 
viszont továbbra is úgy gondolom, hogy a merev időrendet szélesítő ellenpéldák nem 
vonhatják meg teljesen a helynevek történeti forrásértékét, tény ugyanakkor, hogy egyéb 
adatok híján, e téren megfogalmazottak csak feltevésként kezelhetők. Kristó Gyula adatainak 
fényében nem lehet kizárni, hogy -i, -d képzős, puszta személyneves helynevek a középkor 
későbbi, sőt az újkor századaiban is keletkezhettek, de többségük bizonyára megbízhatóan 
tanúskodik az Árpád-kori települések létéről.274 

Általánosabb, illetve módszertani kérdésekre térve, mindenekelőtt hangsúlyoznom kell, 
hogy a törzs- vagy nemzetségnevek teljes csíki hiánya nem tekinthető a magyarság itteni kései 
betelepülése jelének, miként az több helyen olvashatjuk, hiszen nem specifikusan csíki, vagy 
székelyföldi, hanem általános erdélyi jelenségről van szó.275 

Nehezebb kérdés, hogy a csíki helynevek írott forrásokban csak a késő középkorban, 
illetve az újkorban bukkannak elő, miután e területre kizárólag ilyen kései forrásokkal 
rendelkezünk. Itt feltétlenül figyelembe kell venni, hogy több évszázados települési 
állandóság esetén – mely feltételnek a csíki települések eleget tesznek – a kései adatok 
alkalmazhatóak korábbi korszakok kutatására.276 Forrásaimat ennek megfelelően a késő 
középkori oklevelek, összeírások, illetve az újabb helynévgyűjtemények és térképek alkotják. 

Adott terület legrégibb helyneveinek a nagyobb folyók és hegyek nevei tekinthetők, 
fontosak a települések nevei is, viszont kevésbé bírnak településtörténeti jelentőséggel a 
kisebb patakok, a dűlőnevek.277 A folyó- és víznevek a forrásokban csak nagyon későn, a 17-
20. században jelennek meg, így akár „kortalan” minősítést is kaphatnának, azaz teljesen 
megvonhatnánk történeti forrásértéküket. A történeti helynévtanban azonban általánosan 
elfogadott, hogy a fontosabb földrajzi tájelemek nevei (hegyek, folyók) a legkorábbi 
helynevek, a településtörténeti kutatásoknak mindenképpen kiindulópontjai lehetnek. Így 
amennyiben a nyelvészeti irodalom általánosan elfogadja, hogy a Delne, Kászon, Taploca 
(völgy, savanyú víz, hévíz jelentéssel) stb. környezetet leíró szláv eredetű helynevek koraiak 
lehetnek, akkor hasonló módon kell értelmeznünk és kelteznünk a Somlyó, Tarkő, Rákos stb. 
magyar eredetű, hasonló funkciójú neveket is. 

                                                 
272 Kniezsa 1941. 25.; Kniezsa 1948. 1. 
273 Kristó 1976. 
274 Benkő L.1991. 56. 
275 Kristó 1988b 1. 20-35. Makkai 1987. 280-81. Ezzel szemben, Bóna István a régészeti leletek alapján cáfolta, 
hogy a bolgár uralom túlélte volna a honfoglalást, és azt is kizárta, hogy a gyulák központja nem 
Gyulafehérváron lett volna. Szintén elvetette, hogy a Maros települési és politikai határt jelentett volna a 10. 
században. Uo. 233-34. 
276 Benkő L. 1990. 112. 
277 Kniezsa 1943. 3-6. 
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Esetünkben a legnagyobb hegyek és a legnagyobb folyó neve (Kárpátok, Olt) a 
folyamatos lakottságot jelzi, őskori eredetű nevek, az ókorból már biztos adatokkal 
rendelkezünk.278 Hargita és Csík ismeretlen etimológiájú, előbbi első adatolása Lázár deák 
1528-as térképéről ismeretes.279 Csík nevét sokáig törökből magyarázták határvidék, vég, 
jelentéssel. Újabban egy nyugat-dunántúli patak nevével hozzák összefüggésbe, ahonnan az 
ottani székelyek idetelepítésével névköltözéssel került volna ide.280 Annak ismeretében, hogy 
a Székelyföldre költöző székelyeket korábbi szállásterületeik vízneveiről nevezték el – az 
Orbó menti székelyek orbaiak, a Sebes-patak mentiek sepsiek, stb. – valószínű 
következtetésnek tűnik, hogy a Csík-menti székelyekből lettek csíkiak.281 

Folytatva a jelentősebb vizek neveivel, a következő, általában több helység határán 
keresztülfolyó patakok nevei jöhetnek számításba (a medence keskeny földrajzi jellege miatt 
ilyen viszonylag kevés van): Fiság, Egeres, Lesőd, Madaras, Madicsa, Kőd, Rákos, Szépvíz, 
Tusnád. A pataknevek sora hosszan folytatható, a víznevek túlnyomó része magyar névadással 
keletkezett, leíró jellegű. Kivételként néhány kisebb patak vagy forrás szláv eredetű nevét 
említhetjük: Rakó, Delne, Taploca, Szécsény, Backa.282  

Hegyvidéken nehéz bárhogy is rangsorolni a hegyeket, a szakirodalom szerint 
lehetséges, hogy a későközépkori, újkori irtások megindulása előtt több távolabbi résznek, 
csúcsnak nem is volt saját neve.283 Ezzel szemben Csík déli határán húzódó, a településektől 
viszonylag távol eső hegycsúcsok esetében a 14. századtól napjainkig adatolható a 
névfolytonosság. A Mikók birtokait illetve határukat 1349-ben rögzítő oklevél több helyneve 
ma is élő helynév: Zsombor- és Gerebencs-patak, Tó-bérc, Köz-tető, Büdös-hegy, Száldobos-
patak, stb.284 Joggal feltételezhetjük tehát, hogy máshol is a településekhez közelebb eső 
hegycsúcsok neve jóval korábbi (lehet) az „első írásos említés” idejénél. Az oklevelekben 
nem elnevezték a névtelen hegyeket, hanem csupán rögzítették a jóval korábbi 
helynévanyagot. 

A medence belső domborzati formáinak, illetve a közelebbi, utak mellett elhelyezkedő 
hegyek neve (Somlyó, Kőd, Csomád, Csík-magosa, Naskalat, Nyerges Gyimes, Kakukk-hegy, 
Kapus, Egyes-kő, Nagyhagymás, stb.) zömmel magyar névadással keletkezett, néhányuk –d 
képzővel. Nem számíthatóak a szláv és így a korai nevek közé, az ugyan szláv etimológiájú, 
Piricske, Piliske, Rez, Lok, Garat hely- és hegynevek, ezek ugyanis székely nyelvjárási 
tájszavak.285 

A folyó- és hegynevek kései adatolásúak, középkori voltuk csak akkor 
kikövetkeztethető, ha korabeli forrásokban előforduló települések névadásakor, mint primér 
helynevek alapul szolgáltak (például: Somlyó-, Tarkő-hegy, Rákos-patak). Valószínű azonban, 
hogy a fontosabb patakok, hegyek, területek neveinek jelentős része a régészeti leletekkel 
jelzett Árpád-kori betelepüléssel egyidősek. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
278 FNESz 1988. 693., 257. 
279 Kiss 1999. 25. 
280 Munkácsi 1910. 3. sz., 142. Benkő L. 1998. 135-136.  
281 Ettől függetlenül érdemes megjegyezni, hogy az Árpád-korban a Chik, Chiik, Cik gyakori személynév volt. 
Fehértói 2004. 197. 
282 Kniezsa 1948. 2-3. 
283 A feltételezett Árpád-kori névtelenségről Kristó 1976. 7-10. 
284 SzO I 54-57. ld. Szent Anna-tó és környéke. DiMap, 1998/99. 
285 Benkő L. 1989a. 344. 
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4.2. A HELYNEVEK TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI VONATKOZÁSAI 
 
Csík középkori településneveiről elsősorban két összegző jellegű forrásból meríthetünk 

adatokat.286 Az első az 1332-1333 közötti pápai tizedjegyzék, a másik csoportba a 
későközépkori adó és katonai összeírások tartoznak.287 A 14. századi tizedjegyzék 16 csíki 
templomot említ.288 Közülük összesen 14 esik a Csíki-medence területére és egy-egy 
Gyergyó- és Kászon-székre. Kristó Gyula, és nyomában ások is, ennek kapcsán azzal 
számoltak, hogy Székelyföldön, és így Csíkban is csak a tizedjegyzékben szereplő falvak 
léteztek ebben az időszakban, és csak azok nevei képezhetik történeti helynévtani kutatások 
tárgyát.289 A tizedjegyzékbe azonban csak (!) a plébániával rendelkező településeket, 
esetünkben főként templomcímes helyneveket írtak össze. Ezért nyilván torz mind a 
templomcímes helynevek arányát (16-ból 10), mind a települések számát tekintve, hiszen a 
plébániás falvak jelentős részét a templom védőszentjéről nevezték el, ugyanakkor az 
összeírás nem említi a templommal nem rendelkező filiális falvakat. Ennek figyelmen kívül 
hagyása, illetve a csupán írott adatokra építő elemzés teljesen téves útra vezet. Erről az 
Árpád-kori régészeti telepnyomok és a tizedjegyzékben nem említett, de újabban régészetileg 
azonosított korabeli templomok egyértelműen vallanak. Az újabb helytörténeti kutatások 
fényében több, a 14. századi pápai tizedjegyzékben szereplő templomos település hollétét is 
pontosítanunk kell, különös tekintettel Kristó Gyula azonosításaira. Csíkszeredát aligha 
írhatták össze a plébániás települések között, hiszen csak a 18. századtól lett önálló plébánia. 
A 14. századi forrásban szereplő Chik, Chyk a plébános neve alapján nagy valószínűséggel 
Somlyót jelöli. Az azonosíthatatlan Szent János a delnei templom titulusa. Ez utóbbi a Jakó 
Zsigmond által közzétett erdélyi okmánytárban szintén tévesen immár Jenőfalva egyházaként 
van feltüntetve (ez utóbbi titulusa Nagyboldogasszony, és nagy valószínűséggel Tarkővel 
azonosítható).290 

A templomos falvak mellett a filiális települések sem hiányozhattak, ezt a korabeli 
régészeti leletek és korai típusú helynevek, illetve a magyarországi egyházi szervezet 
ismeretében teljesen kizártnak gondolom. Érthetetlen, hogy „későbbi adatokkal összevetve”, 
miként Kristó fogalmazott, hogyan jutottak arra a következtetésre, hogy Csíkban majd minden 
középkori település védőszentjének nevét viseli, hiszen 16. századi első összeírásokban a 
templomcímes helynevek aránya alig éri el 25 %-t.  

Ha tovább akarunk lépni, kénytelenek leszünk későbbi források után nézni. Előbb már 
említettem, hogy bizonyos feltételek mellett, mint például települési folytonosság, melynek a 
csíki falvak, és neveik eleget tesznek, névtani vizsgálatokhoz 16. századi források is 
felhasználhatóak. A templomokhoz filiális települések tartoztak, egyéb területek adatai alapján 
hegyvidéken általában 1:3 arányban. Ez az arány tükröződik (14 plébánia x 3 filia = 42 
település) a későbbi, 16. századi különböző összeírásokban. A különböző adó- illetve 
társadalmi összeírások a teljes csíki településhálózatot lefedik, mely gyakorlatilag a mai napig 
megmaradt. Az alábbi táblázatban helynévtípusok szerint elkülönítve, a 14. századból ismert 
és a 16. században említett települések együttesen szerepelnek a Csík- előtag elhagyásával. A 
középkori plébániás falvakat dőlt betűvel szedtem, zárójelben az első említés dátuma 
olvasható, illetve csillaggal jelöltem azon településeket, amelyek határából ismerünk első írott 
említésüknél korábbi régészeti leleteket. Ez utóbbi esetben tudatosítanunk kell, hogy az írott 

                                                 
286 A települések nevei, hacsak nem pusztul el teljesen egy vidék (erre Csíkban nincs adat), nagy állandóságot 
mutatnak. Kniezsa 1943. 113-114., Benkő L. 1990. 112. 
287 MonVat 112., 116., 132., EO 412., illetve SzO II. 220-221., 269-276., IV. 43-46., SzO ús. IV.42-44. 
288 Ez azonban nem jelenti biztosan az összes plébánia számát, tudniillik tizedet csak a 2 márkánál (8 aranynál) 
magasabb jövedelemmel rendelkező plébános fizetett. MonVat XXV. 
289 Vö. Kristó Gyula korábban említett véleményével: Kristó 1996. 141-145. 
290 EO II. 412. Az azonosításhoz ld. Botár 2001a. 124-126. 
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említésnél korábbi régészeti adatok mai ismereteinket tükrözik, éppen ezért csupán 
kutatástörténeti, és nem eltérő településtörténeti okok miatt hiányos; az eddig kutatott, bejárt 
falvak alapján nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy az itt nem jelölt (nem kutatott) esetek 
többségében is várható korábbi régészeti nyom. 

 
Templomcímes 
 helynevek 

Összetett, utótagos 
helynevek 

Földrajzi környezetre, 
piacra utaló nevek  

„Korai” helynevek 

Kozmás* (1332) Bánkfalva (1567) Hosszúaszó (1494) Bedecs*291 (1567) 
Mindszent *(1332) Csatószeg* (1567) Ittkétfalva (1567) Boroszló*292 (1569) 
Szentdomokos* (1567) Csekefalva* (1566) Körösmény293 (1567) Borzsova*294 (1496) 
Szentgyörgy* (1332) Dánfalva* (1567) Madaras (1567) Csicsó*295 (1539)  
Szentimre* (1539) Göröcsfalva*296 

(1567) 
Menaság*297 (1567) Csobot*298 (1567) 

Szentkirály* (1332) Jenőfalva* (1495) Monyasd299 (1567-76) Csomortán*300 
(1567) 

Szentlélek* (1332) Karcfalva (1406) Rákos* (1332) Delne*301 (1332) 
Szentmárton* (1332) Lázárfalva* (1549) Somlyó* (1332) Kotormány302* 

(1567) 
Szentmihály (1332) (A-)Mádéfalva (1567) Szereda* (1558) Taploca*303 (1567) 
Szentmiklós (1332) Martonfalva* (1567) Szépvíz (1567) Tusnád*304 (1567) 
Szentsimon* (1332) Pálfalva (1567) Tarkő (1332) Vacsárcsi* (1566) 
Szenttamás* (1332) Vardottfalva (1519) Verebes (1567) Zsögöd*305 (1539) 
   Pokland* (1567) 
12 13 12 12 

 
Összesítve a 16. századi adatokat: 12 templomcímes, 13 -falva, vagy -szeg utótagos, 12 

földrajzi környezetre utaló, és 12 „korai” személynévi megfelelővel, puszta személyneves, -d 
képzős, vagy szláv településnév van. 

A templomcímes helynevek csíki településtörténeti vonatkozásai igen tanulságosak. A 
templom titulusa, a szakirodalom szerint, általában akkor válik a helység nevévé, ha az 

                                                 
291 Benkő L. 1948b. 54-55.; 1211-ből adatolt személynév: Fehértói 2004. 101. 
292 Szláv eredetű, jelentése szilas, szilfás. FNESz I/241.; személynévként 1214/1550-től ismert ld. Fehértói 2004. 
144. Ugyanakkor az egyik székely ág neve is ez. 
293 Körösmény és Monyasd csak a 16. században tűnik fel, a későbbi forrásokban nem szerepel. 
294 Szláv képzős, jelentése: Bors birtoka, Borsé. 
295 FNESz I/329. Személynévi eredetű, vö. 1257 Chichow gepwe, de etimológiája tisztázatlan; ld. még Fehértói 
2004. 196.  
296 Geurci (gúny?)név 1138/1326-ből adatolt: Fehértói 2004. 335. 
297 Nevét többféleképpen Ménes ág (azaz menyhalban gazdag patak), vagy Ménes ság (lovakkal kapcsolatos 
hegy, vagy domb: FNESz I/131.) összetétellel magyarázzák. A közeli Fiság (=Friss ág), és 1602-es lejegyzése 
alapján (SzO ú.s. IV., 89.: Menes ag) az első magyarázatot hihetőbbnek tartom.  
298 FNESz I/36: 1211 Cubot személynév; Fehértói 2004. 199.: 1214 Chobod. 
299 FNESz II/157. szerint a mony-tojás s-képzős származéka, madarak fészkelőhelyével kapcsolatos. Fehértói 
2004. 571. személyneves előfordulását is ismeri: 1138/1329 Monios, Munos, Monos. Vámszer 2000. 59.: 
monyos magállatot jelent. Azt, hogy egykor önálló falu volt, jól jelzi 1601-ből fennmaradt saját falutörvénye ld. 
Szőcs 2004. 73-82.  
300 FNESz I/339. említ 1275-ből Chumurtan személynevet. 
301 Szláv eredetű, Kniezsa 1943. 99. 
302 Fehértói 2004. 451.: 1249-ből adatolt személynév. 
303 Szláv eredetű, Kniezsa 1948. 3. meleg forrás, hévíz jelentéssel. Újabban kölcsönszónak, vagy székely 
nyelvjárási szónak is tartják, vö.: Kiss 1999. 214. 
304 FNESz: a szláv tucsna- torok -d képzős származéka.  
305 FNESz II/332.: seg, ság - domb, illetve hegy jelentésű szó -d képzős alakja. 
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egytemplomos kistelepülés, vagy ha a templom építése közel egykorú a falu keletkezésével. A 
templomcímes helynevek nagy aránya tehát egyszeri, nagy települési hullámra, vagy a 
településrendszer átrendeződésére vall, ami egybeesett egy templomépítési, 
átépítési/újraszentelési (?!) hullámmal (11/3. kép). A helynévtípus általánosan elfogadott 
időrendje alapján ez a folyamat Csíkban a 13-14. században zajlott le.306 Az építészettörténeti 
adatok alapján a templomépítési, illetve átépítési hullám szintén ekkor ment végbe, és ez a 
székely beköltözéshez köthető.307  A helynevek alapján tehát úgy tűnik, a tatárjárást követően 
jelentős változás állt be a templomok, és a települések életében, ami aligha lehet független a 
székely beköltözéstől, amely során eszerint az előzményektől valamelyest eltérő elrendeződés 
zajlott le a települési hálózatban, és amely talán az egyházi viszonyokat is újraszabta. A 
templomcímes helynevek tehát a székelyek 13. századi beköltözését valószínűsítik és nem 
csak a tatárjárással járó újrarendeződés nyomai. Amennyiben ez utóbbi lehetőségre 
gondolnánk, magyaráznunk kellene, hogy miért éppen Székelyföldön ilyen kimagasló a 
templomcímes helynevek aránya, hiszen a tatárjárás más területeket legalább ennyire, vagy 
még jobban sújthatott. 

A településtörténeti és helynévadási folyamatok azonban nem zárhatók le ilyen 
egyszerűen. A templomcím (és általában a helynév) nem jelzi mindig automatikusan a 
települések kialakulásának idejét is. Ismert, hogy a titulus gyakran korábbi világi nevet szorít 
ki, esetenként a két név sokáig párhuzamosan használatban van. Nem kizárt tehát, hogy a 
csíki templomcímes helynevet viselő falvaknak voltak korábbi, világi nevei, s egyben a 
települések korábbiak a templomok felépítésénél. Erre több esetben a „kései” jellegű, 13-14. 
századi templomcímes nevet viselő falu területéről gyűjthető korábbi, 11-12. századi régészeti 
leletek is utalnak (Csíkszenttamás, Csíkszentkirály, Csíkszentimre, Csíkszentsimon stb.). 

Tekintetbe véve a történeti helynévtan azon hangsúlyosan kiemelt véleményét, hogy a 
templomcímes helynevek létrejötte nem spontán névalakulás, hanem ebben az egyház 
játszhatta a döntő szerepet, ami korábbi nevek kiszorítását is jelentette,308 fel kell vetni annak 
a lehetőségét, hogy esetünkben ennek közvetlen összefüggése lehet a székely beköltözéssel, 
illetve az ezzel járó egyházjogi keretek újraszervezésével. 

Nem lehet véletlen, hogy a „korai” helynévvel rendelkező települések túlnyomó 
többsége filiális falu, illetve hogy ritka a világi névvel rendelkező plébániás település. 
Kivételként Gyergyót, Tarkőt, Csíkrákost, Csíkdelnét, Csíksomlyót, Csíkmenaságot és 
Kászont említhetem. Gyergyó, Delne, Kászon – nevük alapján –korábbi szláv települések. A 
templomcím Gyergyó esetében fokozatosan kiszorította a régi egytagú nevet, Delne esetében 
viszont sikertelenül igyekezett helynévvé válni (a tizedjegyzékben hol Delneként, hol a 
templomcím hatására Szent Jánosnak írták össze). Noha Csíkmenaság első temploma 
vélhetően szintén Árpád-kori, a 14. században ismeretlen okból kimaradt a pápai 
tizedjegyzékből. A templomcím térnyerését a világi név kárára jól mutatja a Tarkő 
>Nagyboldogasszony>Jenőfalva, Bedecs>Szentimre, Gyergyó>Szentmiklós váltás. A 
szakirodalom jól tudja, a templomcím, valószínűleg egyházi hatásra gyakran szorított ki, 
korábbi világi neveket.309  

Előfordul, hogy a templom alá tartozó falvakat összefoglalóan a patrociníumról nevezik 
el. Az „önmagában álló védőszentnév különösen gyakran akkor válik helységnévvé, ha a 
templom egy falucsoport számára eredetileg azoktól elkülönülten épült fel, s később a 

                                                 
306 Kristó 1976. 44-49., Benkő L. 1993. 15., 18., Benkő L. 1989a. 351., Benkő L. 1991. 60., Mező 1996. 231-
238., Tóth 2001. 46. 
307 Az építési hullámra nézve Entz 1994. 64., ld. még jelen dolgozat egyháztörténeti összefoglalóját; a régészeti 
adatokhoz: Benkő 1993. 59. Benkő újabban jóval korábbi székely betelepüléssel számol, ld. Benkő 2010. 225., 
de továbbra is hangsúlyozza a 13. századi templom(át)építési hullám létét, Benkő 2012. 433.  
308 Tóth 2007. 
309 Tóth 2007. illetve uő. 2008. 230-231. 
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templom köré település szerveződött”.310 Ez alapján több korábbi teleppel számolhatunk a 
templomcímes helynévvel rendelkező plébániás falvak környékén. 

Ezt Csík esetében úgy tűnik, az eddigi terepbejárási megfigyelések és az írott források is 
alátámasztják. Egyrészt az ismert korai lelőhelyek (11-12. század) például Csíkszentkirályon, 
Csíkszentimrén, Csíkszentsimonban, Csíkszenttamáson nem a templom közvetlen környékén, 
hanem attól kissé távolabb, esetenként a települések mai szélein, vagy éppen a falu határában 
találhatók. Azaz itt valóban elképzelhető, hogy az eredetileg szórt településrészek közé utólag 
épülő templom köré szerveződött a templom titulusát viselő falu. Ez a folyamat valószínűleg 
Szentkirályon már 1192, László szentté avatása előtt már elkezdődött, hiszen ezt követően 
már nem volt egyértelmű a Szentkirály helynév. Másrészt, éppen Szentkirály egyik „tízese”, 
Poklondfalva (határában több Árpád-kori lelőhely ismert) a középkorban önállóan is szerepelt 
forrásokban, azaz csak utóbb lett Szentkirály része.311 Más esetben, például Csíksomlyón és 
Göröcsfalván (Rákos) a lelőhelyek a templom közvetlen közelében találhatók. Ezekben az 
esetekben az „archaikus” helynevű, de plébániás települések 11-12. századi leletei arra 
mutatnak, hogy itt a templom egy olyan korai településen épült fel, ahol megmaradt a korábbi 
helynév (Menaság, Rákos, Delne, Somlyó), és már nem érvényesülhetett a templomcímes 
helynevek viszonylag újabb divatja. A filiális falvak helynevei szintén megtartották eredeti 
nevüket (Borzsova, Csicsó, Csomortán, Madaras, Taploca, Tusnád, Vacsárcsi, Verebes, 
Zsögöd stb.). 

Az összetett, utótagos helynevek divatjának súlypontját a 14-15. századra teszi a 
történeti helynévtan, annak hangsúlyozásával, hogy az ide sorolható helynevek létrejötte a 11. 
századtól a jelenkorig folyamatos. Az azonban meggyőzőnek tűnik, hogy a későközépkori 
adatok nagy száma miatt, e helynevek jelentős része egy másodlagos, későbbi 
településhullámhoz, kirajzáshoz köthető.312 Csík esetében az utótagos helynevek a teljes 
helynévanyag negyedét teszik ki, ami nagy valószínűséggel arra utal, hogy az Árpád-kort 
követően itt is nagyobb számban jöttek létre új települések. Amennyiben az utótagos 
helynevek mellé odaszámoljuk a szintén gyakori, és biztosan nem a legkorábbi helynevek 
közé sorolható, közel azonos számú templomcímes helynevet, akkor a „kései” helynevek a 
teljes helynévanyag felét teszik ki. Kézenfekvő megoldásnak tűnik, hogy a helynevekben 
megragadható új települési hullám mögött ne csak átlagos demográfiai növekedést, illetve 
településhálózati átrendeződést, hanem jelentős népességnövekedéssel járó betelepülést is 
feltételezzünk, ami alighanem a székelyek beköltözéséhez kapcsolható. 

A –falva utótagos helynevek esetében számolni kell azzal is, hogy az utótag később is 
kapcsolódhatott analógiás névadás során korábbi helynévhez. A falva utótaggal történő 
kiegészülés legnagyobb intenzitással a 15. században ment végbe.313 Erre Csíkból két biztos 
példát idézhetünk: Csobod – Csobotfalva, illetve a Poklond – Poklondfalva. A váltás 
valamikor a 16. században történhetett. Talán nem az egyedüli ilyen esetek lehettek, csak 
netán a többit nem igazolják kései írott adatok. Ezt sejtetik azok a helynevek, ahol az első tag 
nem egyházi, „kései” eredetű személynév: Bánk-, Cseke-, Dán-, Göröcs-, Karc-, Vardot-falva. 
Annál is inkább, mert a –falva helynevekben szereplő személyneveket szintén a települést 
alapító, birtokos személyével lehet legvalószínűbben (de nem kizárólagosan!) kapcsolatba 
hozni. A régészeti leletek gyakran igazolják a fenti utólagos névváltozást, hiszen a –falva 
utótagos települések jelentős részéből ismerünk 13. századnál korábbi leleteket. Erre a 
lehetőségre a keresztúri topográfiai kutatások is egyértelműen rávilágítottak.314 
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Világi nevek közé sorolok minden nem templomcímes helynevet. A pápai tizedjegyzék, 
mint láttuk, csak 4 olyan csíki helységet említ (Gyergyót és Kászont nem számítva), 
melyeknek nem a védőszent nevéből képzett neve volt. Ezek: Tarkő (=kopasz szikla), Rákos, 
Delne (egy ízben Szent Jánosként szerepel), Somlyó (az első évben csak Csíknak írva). Ebből 
három nyilvánvaló módon magyar, egy szláv eredetű. 

A táblázatban „korai” jelzővel szereplő településnevek egy része Árpád-kori 
személynévi megfelelővel rendelkezik, puszta alanyesetben áll, vagy „korai” –d képzős. „A 
településnevekben fönnmaradt személynevek a települések alapítóinak, első birtokosainak 
nevét őrzik” – írta a történeti helynévtan egyik legmeghatározóbb személyisége, Benkő 
Loránd.315 Nincs semmi okunk arra gondolni, hogy ez Csíkban, Kárpát-medencei 
unikumként, másként lett volna, így a helynevekben adatolt Árpád-kori személynevekben a 
korabeli népességi viszonyok egyértelmű nyomait láthatjuk. A helynevek korának 
meghatározását illetően, korabeli egyértelműsítő források hiányában, két szempontot kell 
figyelembe venni: mikor használták ezeket a személyneveket, illetve van-e egyéb adatunk 
arra vonatkozóan, hogy a személynévi eredetű helynévvel megnevezett település mikortól 
adatolható. Ez utóbbi kérdésre, a kései forrásadatok ellenére, a települések belterében, 
közelében talált Árpád-kori (estenként olykor 11-12. századi!) leletek egyértelműen Árpád-
kori falvakra utalnak. 

Amennyiben a helynevek és az Árpád-kori személynevek viszonyát vizsgálni kívánjuk, 
elsőként tisztáznunk kell, hogy az említett személynévi megfelelővel rendelkező helynevek 
milyen környezetben születtek, hiszen e helynevek többsége valószínűleg akkor jött létre, 
amikor e személynevek divatban voltak, viselőik éltek. Ismeretes, hogy a helynevek 
keletkezésükkor motiváltak, valamit valamiért hívnak úgy ahogy, és ez a motiváltság időben 
csökken, ugyanakkor a személyi eredetű helynevek veszítik el motiváltságukat a 
leggyorsabban.316 A „régi típusú nevek (puszta személynevek, -d ellátottságott kifejező 
képzősnevek)” keletkezésének felső határát Benkő Lóránd a 12-13. század fordulójára tette és 
elismerte, hogy ilyenek a keleti székekben is előfordulnak, és ezt nem tudta egyeztetni azzal, 
hogy saját adatai szerint a székelyek a 13. század elejénél előbb semmiképpen nem szállhatták 
meg.317 Egytagú személynévből képzett helynevek keletkezése egyértelműen összefügg az 
alapul szolgáló személynevek divatjával. E tekintetben hangsúlyozni kell, hogy a 
személynevek divatjában, elterjedésében nem lehet egyértelmű korszakokat, határvonalat, éles 
kronológiai rétegeket elkülöníteni, Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy az 1279-es budai 
zsinatot követően, melyben kifejezetten elrendelték, hogy nevet csak a pap adhat, a 
„pogánykori nevek” egyértelműen háttérbe kerültek az egyházi nevekkel szemben, és ez a 
gyakorisági csökkenés, illetve növekvés Árpád-kori és Anjou-kor eleji személynevek 
statisztikájában is egyértelműen kimutatható.318 A 14. század elejére a leggyakoribb nevek 
között egyetlen „ősi”, közszói eredetű név sem található, a 13-14. század fordulóját követően 
„gyorsan csökken az ilyen típusú nevek megjelenése az oklevelekben.”319 

Sajnos a székelység személynévhasználatáról, mely a helynevek egyik legfontosabb 
forrása lehetett, nincsenek adataim, ezek összegyűjtése és feldolgozása nem is lehet 
feladatom. Ennek ellenére a Székely Oklevéltárak, az Erdélyi Okmánytár I-II. köteteinek 
mutatóit átböngészve kiderül, hogy a 13. században már Erdélyben is általánosan elterjedt, a 
13-14. század fordulójára már szinte egyeduralkodóvá lett keresztény névadás.320 Erre az 
időszakra, a 14. század elejére az egytagú ősi nevek nem csak Erdélyben, de országszerte 
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háttérbe szorultak: „az idő haladtával akkor is háttérbe kerültek a pogánykori nevek, ha ezt az 
egyház nem erőltette, hát még ha a budai zsinat /1279/ határozatainak következményeivel is 
számolunk”.321 

Az első ismert, 1324-es csíki oklevél személyneveinek vizsgálata szintén erre mutat, 
noha világos, hogy biztosabb következtetésekhez nagyobb mintaanyagra lenne szükség.322 Az 
ott említett személyek nevei: László, Jakab fiai Péter és Pál, Irgus fia Bene, Pheleud fia 
István, Eltus fia István, Belus, Sándor fia Bálint, Márk fia Buruh, Bánk fia Máté, Chumburd 
fia Jakab, és András fia Miklós. A huszonegy névből a többség (tizenhat) már biztosan 
keresztény és mintegy negyede (Irgus, Pheleud, Eltus, Buruh, Chumburd) tekinthető 
archaikus, „pogány” névnek. Az is szembetűnő, hogy e „pogány” neveket viselők többsége az 
apák generációjából van, de már ott is csak fele arányban, a fiak, Buruh kivételével, az új 
divatú keresztény neveket viselik! Generációnként csak 30 évvel számolva (a felsorolt 
személyek azonban idősebbek is lehettek!), feltételezhetjük, hogy a keresztény nevek divatja 
már a 13. század végén uralkodó lehetett. 

Összegezve: az egytagú „archaikus” személynevek divatját tehát éppen a tatárjárás 
környékén-után váltja fel, nyilván fokozatosan, és éles törés nélkül, a keresztény nevek 
divatja. Ez együtt jár annak a valószínűsítésével, hogy a „korai”, „régi típusú”, „archaikus”, 
„ősi” személynevekből alakult helynevek jó része, többsége a 13. század vége előtt jöhetett 
létre, így jelentős részük vélhetően a korábbi települési réteg helynévi nyomát őrzi-őrizheti. A 
legutóbbi – jó értelemben vett – kritikus nyelvészeti összefoglalás szintén hangsúlyozza, hogy 
noha a puszta személyneves helynevek időrendje nem szűkíthető le az Árpád-kor első felére, 
„a XIII-XIV. században e névtípus vitalitása megtört”323. 

Felmerül a kérdés, hogy akkor ez a helynévi réteg a székelyeket megelőző korábbi 
lakosság nyoma-e, avagy, miként ezt újabban Benkő Elek hangsúlyozza, az Árpád-kor 
második felében-végén beköltöző székelység névadásának az emléke. Ennek nyelvészeti 
vizsgálata azonban olyan nyelvtörténeti részletkérdés, amely messze meghaladja szakmai 
kompetenciámat. Az okleveles és régészeti adatok, illetve a templomcímes és utótagos 
helynevek alapján azonban magam arra hajlok, hogy a történetírásnak a székelyek Csíkba 
költözéséről vallott „hagyományos” 13. századi keltezése továbbra is helytálló (erről később 
részletesen). Kevéssé tartom valószínűnek, hogy a 13. század második felében beköltöző 
székelyek akkor adták volna falvaiknak a Csicsó, Csobot, Csomortan stb. neveket (illetve 
külterületi dűlőiknek Cset, Bor, Póka, stb. neveket), amikor ő maguk személynévként már 
nem használták. A puszta személyneves csíki helynevek divatjának felső időhatára és a 
székely beköltözés időpontja közötti ellentétre már Benkő Loránd felfigyelt.324 Akkoriban 
semmiféle egyéb adatot nem használhatott ennek az ellentmondásnak a feloldására, így ezzel 
nem is kísérletezett. Az új régészeti leletek fényében azonban ez az észrevétele különösen 
fontosnak tűnik. 

A földrajzi környezetre utaló helynevek jelentős része eredetileg olyan elsődleges 
hegy- vagy víznév (például : Tarkő, Somlyó, Szépvíz, Rákos, Madaras, Menaság, 
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Hosszúaszó), melyről nevüket vették az első falvak, így az elvileg kevéssé leszorítható 
időrend ellenére nagy valószínűséggel a szűkebb környék, legelső helynevei közé tartoznak. 

Az ún. kései típusú, összetett, és az egytagú, korainak (is) tartható helynevek egyenlő 
számban vannak, nem beszélhetünk tehát a kései típusú helynevek túlsúlyáról, főként, ha 
tekintetbe vesszük azt a korábban jelzett lehetőséget, hogy a templomcím nem minden 
esetben az első neve a településnek, illetve hogy a –falva utótag az analógiák hatására később 
is kerülhetett a személynév mögé. Csobotfalvát 1556-ban Choboth-ként, 1567-ben Chijobot, 
1569-ben szintén Chijobod néven említik, és csak később alakult ki a ma is használatos 
Csobotfalva alak. Szintén ugyanebben az évben Csicsót Chijchijofalwa, Tusnádot 
Tusnadfalwa névvel írták össze.325 Utóbbi két esetben az utótag talán csak a –falva utótag 16. 
századi divatjának, vagy esetleg az összeírónak köszönhető, hiszen a későbbiekben nem ez a 
forma rögzült. Tény ugyanakkor, hogy az utótagos és a templomcímes helynevek aránya 
meghaladja a szokásos átlagot, ami valószínűleg egy, az ilyen típusú helynevek divatjának 
csúcspontjával azonos időszakra tehető településtörténeti változás nyoma lehet. Ezt magam a 
székely beköltözéssel kötöm össze. 

Ugyanakkor amennyiben forrásainkat nem csak a pápai tizedjegyzékre szűkítjük, szó 
sincs a korai típusú helynevek hiányáról. Ami pedig a nevek „nyalábos” vizsgálatát illeti,326 
valószínűleg0 több települési réteg, több templomépítési hullám több helynévi „nyalábjával” 
kell számolni. 

Felmerülhet, hogy esetleg a korábbi székely területről hozott nevek lennének és csupán 
ezért, nem keletkezésük időrendje miatt archaikusak. Ez esetben azonban ismernünk kellene 
őrségi vagy egyéb párjaikat. Eddig azonban két csíki helynév – Kotormány és Csík – 
kivételével egyetlen csíki helynévnek sem ismerjük Nyugat-magyarországi megfelelőjét. 
Mindkettőnek ismerjük viszont személynévi megfelelőjét.327 Székelyföld esetében az 
egymástól távol eső területek helyneveinek megfeleltetése és az erre alapozott közvetlen 
összefüggések, tudniillik eredeti székely telepek lokalizálása, keresése Benkő Loránd 
munkássága óta alkalmazott eljárás. Sóvidék esetében az derült ki, hogy az itteni 
helyneveknek Biharban, Valkóban, Abaújban, Zalában is vannak megfelelői.328

 Ez jelezheti 
azt, hogy a Sóvidékre beköltöző székelység több területről származik (tehát több helyről 
hívott népesség), de azt is, hogy nagyobb óvatossággal tekintsünk arra, ha egy vagy több 
helynévi megfelelés alapján közvetlen kapcsolatot keresnénk egymástól távol eső területek 
között. 

Gondolatmenetünkhöz visszatérve az egytagú, „archaikus” helyneveket, elsősorban a 
településneveket, tehát a székelyeknél korábbi lakossághoz kapcsolhatjuk leginkább. 
Természetesen nem állítom, hogy ezek a nevek minden esetben névadóik nevét őrzik, s 
egyben Árpád-koriak! Ráadásul Fehértói Katalin személynévgyűjteménye sem tekinthető 
teljesnek, és e neveket korábban és később is (?) viselhették. Mindezzel együtt 
legvalószínűbbnek azt tartom, hogy jelentős részük a középkor korai századaiból származik, 
és mára már elfeledett, kiszorított személyneveket őriznek. 

Csíkban nincs adatunk a népesség teljes, vagy nagyfokú kicserélődésére, legfeljebb 
jelentős beköltözésre, a székelyekére, és azt tudjuk, hogy a nyelvi szupersztrátum a 
településnevekben hatalmas arányokban szokta a nyelvi szubsztrátumot elnyomni.329 Így a 
székelyek magyar nyelvű helynévadása a korábbi, részben szintén magyar, lakosság helynévi 
nyomainak eltüntetője lehetett. Ez a törvény a korai magyarság mellett, a szlávság 
jelentőségét is növeli. Kutatásaim során Kniezsa adataihoz (Rakó, Ráca, Szécsén, Taploca, 
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Backa- víznevek, illetve Delne, Kászon, Taploca településnevek, utóbbi kettő eredetileg 
víznév lehetett)330, néhány további szláv helynevet találtam: 1-1 Gelence/Kelence a madéfalvi 
és a jenőfalvi határban, Taploca-mező, és -patak (Szenttamáson illetve Menaságon), illetve 
Dorma (Szentdomokoson), Cserna (Szentmárton határában).331 E sorban talán kérdésesnek 
tekinthető a Taploca, ugyanis újabban többen feltételezik, hogy szláv etimológiájú ugyan, de 
csupán kölcsönszó. 

A csíkszentmártoni határ keleti felén észrevehetően sűrűsödő ún. „korai” helynevek 
(Üllő, Orosz, Úz, Kend) akár hozott-, köznévi-, vagy akár személynévi eredetűek is lehetnek, 
de éppen az úzvölgyi szoros közelsége miatt, itteni jelenlétük gyanút keltő. Nem 
használhatóak a szoros, átjáró korai használatának bizonyítékaiként, de további vizsgálódásra 
sarkallnak minket. Szintén több olyan külterületi helynév is van, melyek összefügghetnek 
határvédelemmel (Kapus, Kolozsmány, Les, Őrálló, Vigyázó stb. csúcsok). További, 
megerősítő adatokra van azonban szükség, hogy ezekben valóban korai katonai szervezettség 
nyomait lássuk. 

A székelység beköltözését ma régészetileg még nem tudjuk Csíkban igazolni, mai 
ismereteink szerint nincs régészetileg elkülöníthető székely anyagi kultúra.332 A helynevekben 
azonban jól felismerhető egy 13-14. századi „új” települési hullám. Ez az újabb települési 
réteg és az ezzel járó templomépítő hullám, a korábbi véleményekkel egyezően, szerintem (is) 
a beköltöző székelyekhez köthető. Úgy tűnik, hogy ekkor rögzül véglegesen a plébániák-filiák 
hálózata, elterjedté vált a templomcím a helynevekben, alakulhattak a –falva utótagot viselő 
települések, kitöltve és véglegesítve a településhálózatot. Ez vélhetően már a 13. század 
második felét, a tatárjárást követően történt. 

A régi falunév azon településeken maradt meg, melynek egyáltalán nem is volt 
temploma, ahol a székelyek beköltözésénél korábbi volt a templom, illetve ahol ennek (újjá?-) 
építése nem a székelyekhez köthető (Tusnád, Csíkmenaság, Csíksomlyó, Zsögöd stb.). 

A helyzet pontosabb ismeretéhez azonban, ha már írott adatok nem világítják meg, 
jóval több régészeti adatra lenne szükség, hogy a korai telepek, és korai templomok hálózatát 
összevethessük a tatárjárás utáni, immár biztosan székely adatokkal. 

Figyelembe kell venni, hogy az újabb nyelvi réteg mindig lényegesen kiszorítja, 
elnyomja a megelőző szubsztrátumot, illetve hogy a többségi, erősebb nyelvjárás felszívja a 
számban kevesebb népesség nyelvjárását. Az aranyos- és maros-széki székelyek a mezőségi, 
az egykor délkelet felé elnyúló Fehér megyei, valószínűleg marosi-mezőségi nyelvjárást 
beszélők a székely nyelvjárásba olvadtak bele.333 Éppen ezért a mai kép csalóka lehet, a korai 
állapotok kárára. 

Csík, és általában Székelyföld történeti helynévtani kutatásában a továbblépés 
feltétele a (módszertani?) szemléletváltás és a társtudományok eredményeinek a 
figyelembevétele. A témára vonatkozó általánosan elfogadott elméletek ugyanis a maguk 
során egy-egy éppen aktuális történeti koncepció árnyékában jöttek létre, de mára egyre 
nagyobb ellentmondásba kerülnek az új régészeti-történeti adatokkal. 

Az újabb régészeti adatok fényében szükségesnek tűnik a történeti helynévtan és a 
régészeti adatokon alapuló településtörténet időrendi eltéréseinek összevetése. Saját 
módszerem a korábbi nyelvészeti munkák megállapításain, adatain alapult. Csupán a használt 
források körét tágítottam ki a 16. századi összeírások bevonásával, azzal a feltételezéssel-
meggyőződéssel, hogy a településnevek folyamatosak és így későbbi adatolásúak is 
használhatók az Árpád-kori településtörténeti vizsgálatokhoz. A bővített forrásanyag fényében 

                                                 
330 Kniezsa 1948. 8.  
331 Nyelvismeret híján csak az irodalomban közöltekkel egyező alakú nevekre figyelhettem fel, valószínű, hogy 
számuk tovább szaporítható. 
332 Benkő 1992. 31. Benkő 2012. 62. 
333 Benkő L. 1991. 59. 
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nem látom igazoltnak a kései típusú helynevek túlsúlyát, bár a mintegy 50%-ot kitevő 
arányuk mindenképpen fontos településtörténeti mozzanat jele. Az összetett, templomcímes, 
illetve -falva utótagú helynevekkel együtt ugyanannyi puszta személyneves, -i, vagy -d 
képzős, természeti környezetre utaló, vagy Árpád-kori személynévi megfelelővel rendelkező 
„korai” helynév van. Előmunkálatok hiányában saját kísérletként, a székely névdivat 
vizsgálatával arra jutottam, hogy a 13. század végétől többnyire keresztény neveket viselő 
székelységtől nem, vagy csak kisebb részben származhatnak az egytagú, „archaikus” 
helynevek.334 

A székelységnél korábbi helynevek feltevését, a külterületi szláv helynevek 
kontinuitása alapján, a dűlőnevek egy részére is lehetségesnek tartom. Árpád-kori leleteink 
használói, első templomaink építői hagyhattak helynévi nyomokat maguk után. Példáim egy 
része kritikusabb nyelvészeti rostán nyilván fennakadhat, de módszeresebb kutatásokkal 
számuk talán bővíthető is lehet. A későbbi források bevonásával azonosított korai helynevek 
kapcsán, azonban egy további óvatosságra intő tényt kell figyelembe venni. Azt tudniillik, 
hogy a későközépkorban több olyan családnevet ismerünk, melyek archaikus jellegűek 
(például Vete, Csobot). Azaz nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét, hogy egyes esetekben egy 
viszonylag kései „archaikus” családnévből alakult külterületi helynevet vetítünk vissza a 
korábbi századokba. Noha ez a lehetőség több esetben nem zárható ki, gyakori előfordulását 
még sem tartom valószínűnek. Egyrészt a családnevek rögzülése viszonylag későn zajlott le 
és amennyiben ezek lennének a helynevek forrásai, akkor jobbára Kovács-pataka, Ferenc-
bükke típusú összetett jelzős helyneveket eredményeznének. 

Az itt vázolt gondolatok kétségtelenül eltérnek a történeti helynévtan idevonatkozó 
irodalmának megállapításaitól, de ez a különbség nem előzmények nélkül való. Feltevéseim 
ugyanis Kniezsa István félévszázados meglátásait támasztják alá, de jól egyeztethetők Benkő 
Loránd, és Kristó Gyula jó néhány észrevételével is. 

„Csík és Kászon a 12. század közepe előtt még nem székely, hanem más magyarság 
területe.” – írta Kniezsa több mint fél évszázada. „Mivel pedig semmi okunk nincs 
feltételezni, hogy a mai székelységet valami más magyar törzs megelőzte volna, nyilvánvaló, 
hogy az a magyar nyelvű nép, amelytől Székelyföld helynévanyaga származik, csak a székely 
lehetett.”335 Ő ebben a székelyek 10-12. századi magyarságának bizonyítékát látta. Ha 
azonban figyelembe vesszük a székelyeknél korábbi régészeti nyomokat, akkor ez az itt lakó 
első (ezek szerint legalább részben magyar) névadók magyar nyelvűségére nézve bizonyíték! 

A puszta személynévből alakult Maros-széki helynevek kapcsán Benkő Loránd azt 
vallotta, hogy „A településnevekben fönnmaradt személynevek a települések alapítóinak, első 
birtokosainak nevét őrzik”.336 Ezt Kristó Gyula is elfogadta: „nagyon valószínű, hogy ezek 
nagy része (vagy esetleg mindegyike) a székelyeket ott megelőző magyar lakosság nyoma”, 
amivel magunk is egyetértünk.337 Noha ez utóbbi megállapítások nem csíki helynevek 
kapcsán születtek, nem látom okát, hogy tanulságaikat ne alkalmazzuk Csíkra is, hiszen 
vannak Árpád-kori személynévből képzett helyneveink, és e települések jelentős részében 
ismerünk 11-12. századi lakottságot igazoló leleteket is. 

Hasonló logikával, a marosszéki adatokra építve Benkő Loránd nyomán igen 
valószínűnek tartom, hogy a csíki külterületi Ropó és Áj helynevek nagy valószínűséggel 
köthetők székelyeknél korábbi magyar nyelvi alapréteghez.338 

                                                 
334 Botár István: A külterületi helynevek szerepe a településtörténeti kutatásokban. Kézirat. 
335 Kniezsa 1941. 28. 
336 Benkő L. 1989. 347. 
337 Kristó 2002b. 184-185. 
338 Benkő L. 1989a. 349. Az Áj-feje tető alatti Szentgyörgyről honfoglaláskori kengyel is előkerült (CsSzM, ltsz: 
1353.). 
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Erre talán nyelvjárási nyomok is utalhatnak. Kászon, Lázárfalva, Csíkverebes, 
Csíktusnád, továbbá a mai Háromszékből Szárazpatak, Kézdikővár (Peselnek), Kiskászon, 
illetve Erdélyi Lajos szerint még Karatna és Volál nyelvjárását korábban Csík és Háromszék 
nyelvjárásától eltérőnek gondolták.339 Ez azért lehet nagyon lényeges, mert a háromszéki 
falvak egykori Fehér megyei enklávék területén fekszenek,340 és ez arra utalhat, hogy a 
székely beköltözés után is megőrizték eredeti nyelvjárásukat. Ez az adat nem csak az említett 
csíki falvak eredeti nyelvjárását mutathatja, de azt is, hogy egykor megyei területen feküdtek: 
olyan, a háromszékiekkel együtt alkotott vármegyei enklávén, melyet valószínűleg csak 
utólag kebelezett be a csíki székelység.341 A három csíki falu határos a háromszéki 
enklávékkal, köztük közvetlen kapcsolatot biztosító utak vezetnek, vélhetően ezen a területen 
keresendő az első csíki oklevélben 1324-ben említett Lok-Kasun nevű magánbirtok is (alább 
részletesen). A háromszéki enklávé falvainak többsége szláv nevű, ami jól jelzi Fehér megye 
keleti szélének eredeti népességi viszonyait, de az Árpád-kori magyarság/székelység 
asszimiláló erejét is. 

Meggyőződésem, hogy az utóbbi évtizedek régészeti adatai alapján vázolt 
településtörténeti rekonstrukciók ismeretében a nyelvészek is bátrabban vállalnák korábbi, 
fent idézett, intuitív meglátásaikat.  

A székely beköltözéshez és a véglegesülő plébániahálózathoz kötődnek a 
templomcímes és -falva utótagos helynevek, melyek jelentős aránya (50%) jól jelzi a 13-14. 
században megváltozó demográfiai és települési viszonyokat. E nagyarányú szintén magyar 
nyelvű, és erőteljes szupersztrátum ismeretében válik igazán érthetővé a biztosan korai 
helynevek alacsony száma. A szlávok asszimilációja, a székely beköltözés, a keresztény nevek 
kizárólagossá válása, a templomcím és a -falva utótag térhódítása a helynevekben, a székely 
nyelvjárás és az azóta eltelt idő, az ezzel járó társadalmi, gazdasági, környezeti változások 
mind-mind megszűrte a korai helynévi nyomokat. Zárszóként annyit, hogy jelen dolgozat 
szemléletében csak annyiban tér el a korábbi történeti helynévtani munkáktól, hogy a későbbi 
nyelvi források bevonásával és az újabban megismert régészeti adatok alapján nem kizárta, 
hanem kereste annak lehetőségét, hogy korábbi nyelvi nyomokat azonosítson. Nyilván 
nagyobb terület és minta esetén feltevéseim megbízhatóbbak lennének, és ha ma még távol is 
vagyunk a felvetett problémák végleges megoldásától, bízom benne, hogy az itt felvázoltak 
egy része használhatónak bizonyul. Jelen írás azzal a meggyőződéssel született, hogy még az 
új, vitatható gondolatok is nagyobb hasznára vannak a tudománynak, mint a tekintélyelvű, 
rosszul értelmezett tisztelettudás, vagy óvatoskodó hallgatás. 

 

                                                 
339 Horger Antal, Erdélyi Lajos véleményét idézi Ferenczi 1938. 36-37. Az újabb nyelvjáráskutatások szintén ezt 
erősítik meg. Ifj. Bárth János szíves szóbeli közlése.  
340 A háromszéki enklávék és általában a háromszéki Árpád-kori régészeti adatok áttekintése: Rácz 2003.  
341 Botár 2012c. A székelyek megyei területekkel szembeni foglaló, ellenséges magatartására több adatunk is 
van: 1342-ben Zsombort és Oltszemet pusztították (SzO VIII. 8.), 1349-ben pedig a királyi rendeletre végzett 
határjárást szerették volna megakadályozni (SzO I. 55.). 1366. május 9. előtt Hídvégi Jakab és Demeter oltszemi 
és málnási birtokait foglalták el. E falvak később betagolódtak a Székelyföldbe. 
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5. A KÖZÉPKORI FÖLDRAJZI KÖRNYEZET 
REKONSTRUKCIÓJA 
 
 
 
 
5.1. BEVEZETÉS 
 

A földrajzi környezet, a klíma, a vegetáció a jelenkor előtt alapvetően meghatározta az 
emberi élet gazdasági, társadalmi kereteit, minőségét, így a korabeli környezet ismerete, vagy 
annak rekonstrukciós kísérlete a településtörténeti kutatások megkerülhetetlen feladata. Ez 
azonban egyáltalán nem tekinthető általános álláspontnak, hiszen nagyon sok történeti tárgyú 
dolgozat, mű a jelenkori földrajzi viszonyok ismertetésével letudja ezt a kérdést. A legtöbb 
szerző nem veszi figyelembe, hogy a környezet nem statikus, történeti időkre visszavetíthető 
állapot. Az alábbiakban arra teszek kísérletet, hogy ezt a kérdést a Csíki-medence középkori 
településtörténete szempontjából megvizsgáljam. 

A köztudatban Csík hideg, elzárt, hátrányos mezőgazdasági potenciállal rendelkező 
területként él, ahol alapvetően rosszabb feltételei vannak az emberi életnek, különösen a 
korábbi időszakban, mint akár a szomszédos, enyhébb klímájú, jobb termőfölddel rendelkező 
medencékben. Ugyanakkor tudott dolog, hogy a térségben ismert őskori kultúrák többsége 
megjelent Csíkban is, sőt egyes korszakokból kifejezetten sok lelőhelyet ismerünk, több 
esetben, szervezett, népes társadalomra utaló erődítményekkel. Ezt az ellentmondást a Kelet-
Erdély vaskorával foglalkozó kutatás az átjárók, legelők és erdők, a nyersanyagforrások 
létével, illetve a medence hadászatilag védett elhelyezkedésével látta feloldhatónak.342 A 
népvándorlás korában a 4. századi Marosszentanna-Csernyahov kultúra nagy kiterjedésű 
lelőhelyei szintén demográfiailag jelentős népesség megtelepedésére utalnak.343 A korabeli 
lelőhelyeken rendszeresen gyűjthető salaktömbök, kohómaradványok a vasolvasztás 
kiemelkedő jelentőségére, a vasművesség folyamatosságára utalnak. Az egyetlen ismert 
nagyobb teleprészlet, a Csíksomlyó-Fodor-kerti ásatáson előkerült több, tekintélyes méretű 
(250 cm mélységű!) zsákalakú verem, illetve sarlók ugyanakkor egyértelműen jelzik, hogy 
ebben a korszakban a medence területén intenzív gabonaművelés is folyt.344 A helyi gyepvas 
és felszín közeli vasércekre épülő vasművesség nagy valószínűséggel fontos megtelepedési 
motiváció lehetett a vaskor, illetve a népvándorlás korában is, ám, meglepő módon, ezt a 
feltevést a középkor esetében egyelőre nem támasztják alá leletek. 

A régészet oldaláról nézve tehát nincs nyoma annak, hogy területünk klimatikus, vagy 
egyéb okok miatt nem lett volna alkalmas megtelepedésre. Jelen ismereteink szerint egy 
nagyobb mélypontja volt a medence lakottságának a 4. századot követő időszakban. Ekkor a 
korábbi kiterjedt gót (Marosszentanna-Csernyahov kultúra) településhálózatot hosszú ideig 
nem követte újabb betelepülés. Ennek oka azonban az úgynevezett „hun pánik”, amikor 
Erdély-szerte drasztikusan lecsökkent a települések száma.345 Ne feledjük, Csík mindkét korai 
hun fennhatósági terület, Moldva és Havasalföld felől is könnyen megközelíthető volt. Az 
akkor kiüresedett területekre Erdélyben csupán a hun uralom után, az 5. század második 
felétől indul meg az új, immár gepidákhoz köthető településhálózat kialakulása. Jelen 
adataink alapján azonban úgy tűnik, hogy ebből a hullámból a Csíki-medence kimaradt, 

                                                 
342 Crişan 1989-1993.  
343 Botár 2011b. 
344 Botár 2012d  
345 Bóna 1989. 75. 
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ugyanis a gepida jelenlét (szinte?!) teljesen hiányzik területünkről. Ennek oka ismeretlen.346 
Alig rendelkezünk hiteles régészeti adatokkal a szlávokról, noha történeti, helynévtani adatok 
alapján általában jelentős szláv alapnépességet szoktak a keleti medencékben feltételezni. 
„Szlávként” meghatározott, kézzel készített edénytöredékek ugyan több lelőhelyen is 
előkerültek, de hiteles, jól dokumentált objektumokkal egyelőre alig rendelkezünk (a szláv 
meghatározás kapcsán fontos annak a figyelembevétele, hogy a perem bevagdosása nem 
kizárólagos szláv „díszítés”, hasonló megoldással már a 4. századi kezes edényeken is 
találkozunk). Friss és egyedüli kivételként az általunk Csíksomlyón feltárt 6-7. századi szláv 
lakóházat említhetjük. A sarokoszlopos, kőkemencés házból kizárólag kézzel készített 
edények, közte számos jellegzetes szláv tepsi töredéke került elő.347 

Így a fenti, korábbi időszakokra érvényes érvek (nyersanyagforrások, védett hegyközi 
medence) kevéssé állják meg a helyüket a 4. századot követő, illetve a középkori viszonyok 
között. A szorosok közelsége sokkal inkább jelentett hátrányt, veszélyforrást az idegen, keleti 
területek felől, különösen a 10-14. század között, majd a 16. századtól újra hangsúlyosabban, 
semmint, hogy az amúgy sem nagyon létező, legalábbis nem adatolt (kereskedelmi ?) 
forgalom kompenzálhatta volna. A vaskori településtörténeti fellendülés idején Csík egy 
nagyobb, szervezett területi egység, a dák királyság szerves része volt, ezt követően a gót 
„királyság” részét alkotta. A középkorban azonban határvidéknek számított azon a keleti 
határon, amelyiken a Magyar Királyságot a honfoglalás óta folyamatosan érték a besenyő, úz, 
kun, tatár, majd moldvai és török támadások. Ami a nyersanyagokat illeti, az itt rendelkezésre 
álló források bizonyára elégségesek lehettek az önfenntartáshoz, de jelenlegi adataink alapján 
arra már nem, legalábbis a későközépkort megelőzően, hogy ide nagyobb mérvű beköltözést, 
helyi kereteken túlmutató bányászatot-kereskedelmet indukált volna. A gyepvasércre épülő 
kiterjedt vaskori és népvándorláskori kohászatnak középkorban megfogható nyomait (még?!) 
nem ismerjük a 16. század előtti időszakból – akkor is valószínűleg külső hatásra jött létre –, 
arról meg nem tudunk, hogy itt ipari jellegű termelés folyt volna a 10-15. században. A 
vasművesség emlékeinek Árpád-kori hiányának, talán éppen a fent említett 5-6. századi 
településtörténeti intermezzo lehetett az oka. Elképzelhető, hogy a települési kontinuitás 
megszakadása okozhatta, hogy a korábbi technológiai ismeretek, a nyersanyaglelőhelyek 
ismerete nem hagyományozódott tovább. A térség alig ismert népvándorlás kori viszonyainak 
tudatosabb kutatása bizonyára számos ma még bizonytalan feltételezés esetében hoz majd 
hiteles adatokat. 

Volt-e, lehetett-e itt élet e zord körülmények között a középkor első felében? A válasz, a 
fentiek ellenére, egyértelmű igen. Egyrészt a keleti támadások, a határ védelmének szüksége 
éppen hogy indukálta a betelepülést, hiszen a szorosok védelme-felügyelete nem fakultatív 
lehetőség, hanem kötelező kényszerűség volt. A korabeli határvédelem ugyanis nem lineáris 
megerősítésként, hanem széles sávként működött.348 A korábban népszerű gyepűelméletek, 
mely szerint a gyepűk az Árpád-kor derekáig-végéig az Erdélyi-medence középső részein álló 
egyben települési határvonalat is jelentettek volna, nem veszik figyelembe a régészeti leletek 
létét, és azt sem, hogy a keleti, könnyűlovas támadókat aligha tartóztatta fel az erdő. Ez az 
elhelyezkedés nyilván meghatározta a lakosság számát, társadalmi összetételét, gazdasági 
viszonyait is, azaz aligha számolhatunk alföldi jellegű és sűrűségű településhálózattal. 

                                                 
346 Az eddigi egyetlen, gepida jelenlétre utaló (?) leletekhez ld. Botár 2011d. 20. (14. t/10-12.). A Hargitán 
húzódó töltésvonulatok C14-es adatokra épített késő népvándorlás kori keltezése alapján (Benkő 2010. 236., 
illetve Sófalvi 2012. 131-132., 135., 211-212., 386.) talán megkockáztatható az a feltételezés, hogy területünk a 
belső erdélyi gepida-avar szállásterület és a moldvai szlávok közötti ütközőzóna lehetett, amelyet mindkét fél 
elkerült.  
347 Botár 2012d. 
348 Benkő 2012. 171., Sófalvi 2012. 45-48. 
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Visszatérve a „zord körülményekre”, egyre több adatunk van arra vonatkozóan, hogy ez 
a mai állapotok alapján visszavetített kép a korábbi századok felé haladva nem föltétlenül 
hiteles. Ha a középkori lelőhelyeket, leleteket, adatokat nem a jelenkori környezetben 
kívánjuk értékelni, kénytelenek leszünk sorba venni azokat az információkat, amelyek 
segíthetnek a középkori környezet rekonstrukciójában. A 17-18. századig visszanyúló adatok 
sokkal színesebb környezetet festenek, mint ahogy az ma az intenzív mezőgazdaság, a 
mocsarak lecsapolásai, a vízszabályozások és erdőirtások után látható. Aligha lehet kérdés, 
hogy időben visszafelé haladva egyre kevesebb antropogén hatással kell számolni, így noha 
rekonstrukciónk nem lehet teljes, a középkor esetében több erdővel, nagyobb mocsarakkal, és 
kevesebb emberi beavatkozással számolhatunk, mint ahogy azt a 17-19. századi forrásokban, 
helynevekben tapasztaljuk. Adataink legtöbbször már a végbement változást dokumentálják, 
az irtás, orotás, aszalás helynevek már az erdők visszaszorításának következményei. E 
tekintetben Pesty Frigyes kérdőívein számtalan adatot találunk a csíki falvak esetében: majd 
minden településen leírják, hogy a vész, aratás, irtás, aszalvány, égés stb. összetételű 
helynevekkel jelölt területeken nemrég még erdő állt.349 

Csík középkori földrajzi környezetének rekonstrukciója tehát az ismert forrásadottságok 
ellenére sem lehetetlen feladat. A környezet egyik legfontosabb eleme a domborzat 
természetesen gyakorlatilag érintetlen maradt, és ugyanez, legalábbis a 19. századig a vízrajzi 
viszonyokról is állítható, így a 18. század végi I. katonai felmérés e vonatkozásban kitűnően 
hasznosítható. Természetesen a különböző források alapján rekonstruált kép főként a késő 
középkort illetően bízhat a hitelesség reményében és ott sem tekinthető részletesnek, ám a fő 
tendenciák megbízhatóan jelezhetők. A jelenből a későközépkorig, koraújkorig visszanyúló 
rekonstrukció alapján a fontosabb környezeti folyamatok előzményei sejthetők. Kísérletünket 
ezt követően a lelőhelyek topográfiai vizsgálata segítségével némileg ellenőrizni is tudjuk 
majd. 

A környezeti rekonstrukció másik fontos forrása a történeti és jelenkori helynévanyag. 
Az egykori növénytakaróra utaló leíró helynevek ugyanis gyakran akkor is használatban 
maradnak, amikor a névadás motivációjául szolgáló növényzet már lényeges változásokon 
esett át, esetenként teljes eltűnt. A helynevek legkevésbé stabil elemei a külterületi dűlőnevek. 
Ezek ugyanis a birtokviszonyok, illetve a művelés és egyéb tényezők megváltozása esetén 
könnyen cserélődhetnek. Éppen ezért egy-egy ilyen „reliktum” helynév arra is rávilágít, hogy 
egykor lényegesen több, környezetre utaló helynév lehetett. Lássuk a forrásokat! 

 
 

5.2. A KÖZÉPKORI KÖRNYEZETRE UTALÓ RÉGÉSZETI ÉS 
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS FORRÁSOK 
 

A sokadszorra említett kutatási hiányosságok miatt kevés régészeti adattal tudjuk 
megtámogatni a környezetet érintő feltevéseket. Ennek ellenére gabonatermesztésre már 
viszonylag korán, a 12. századtól vannak egyértelmű régészeti adataink. Csíkszentkirályon 
nem csak ekepapucsot, sarlót, de szenült gabonamaradványokat is találtak egy 2003-as 
feltáráson.350 Közvetett adatunk a megelőző századokból is van, a Csíksomlyón feltárt Fodor-
kerti 11-12. századi kemencéket nyilván nem csak fűtőberendezésekként, hanem 
gabonakenyér- és/vagy lepénysütés céljaira is használták. 

Kozmáson a Becz-kúria telkén feltárt szemétgödörben halpikkely és rákolló is előkerült, 
egyértelmű jeleként a közeli árterek „gyümölcsei” hasznosításának. 

Csíkszentkirályon a falkutatás során az Árpád-kori hajófalban nyírfa állvány csonkját 
találtuk meg, ami minden bizonnyal a közeli ligetes, mocsaras ártérből kerülhetett ide. Szintén 
                                                 
349 Pesty 1864. 
350 Ld. Cavruk 2003. ill. Adattár: Poklondfalva/Őrház (44.3.7) 
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nyírfából készült építési állványt használtak a csíkkarcfalvi plébániatemplom 15. századi 
gótikus szentélyének építésekor. Minden bizonnyal a csíki 13-15. századi tölgyerdőkből 
származnak azok a gerendák is, melyeket a csíkmenasági és csíkkarcfalvi templomok korai 
periódusaihoz tartozó déli bejáratok fölött találtunk, de ezekre utalhat a csíkrákosi hajó 
nyugati falában talált (egykori párkánymagasságot jelző sárgerenda?) vízszintes gerenda is. A 
csíki harangtornyokban rendre 17. századi tölgy elemek kerülnek elő.351 Korabeli tölgy 
elemeket azonosítottunk, kelteztünk a csíkszentkirályi Bors- és Nagy-kúriák pincéiben is.352 
Térségünkben nincs tutajozható folyószakasz, így a csíki műemlékek környezetében 
azonosított tölgygerendák csakis helyi erdőből származhatnak. 

A különböző természettudományos vizsgálatoknak a jövőben nagy szerepe lesz e 
kérdések vizsgálatában, de ilyenek egyelőre nem részei a régészeti kutatásnak. Az egykori 
erdők alatt kialakuló és adott fajok társulásaira jellemző gyeprétegek olykor évszázadokig 
tanúskodnak az egykor felettük álló erdők összetételéről. A Csíkszentdomokos és 
Csíkszenttamás között álló Garadoson Bálint Laura végzett elemzéseket, melyek nyomán arra 
jutott, hogy itt egykori vegyes összetételű lombhullató erdőkre utaló gyepek azonosíthatók.353 
E vonatkozásban a zárt régészeti rétegekből, objektumokból származó talajminták 
pollenelemzése hozhat új, hiteles és keltezhető rekonstrukciókat. 

Az időjárás történeti változásaival foglalkozó kutatásokból már régóta tudjuk, hogy 
Európa és a Kárpát-medence klímája a történelem folyamán többször változott. Az 5/8. és a 
13. század eleje között úgynevezett kis optimummal számolnak, amikor melegebb és 
csapadékosabb éghajlati viszonyok uralkodtak és ennek is tulajdonítják a települési és 
mezőgazdasági expanziót.354 Sajnos a közelmúltig e tekintetben nem nagyon 
támaszkodhattunk helyi adatokon nyugvó természettudományos rekonstrukciókra. 

A viszonylag közeli bukovinai pollenvizsgálatok (a Dorna patak völgyéből) 
egyértelműen bizonyították, hogy eme klimatikus változásnak a Keleti-Kárpátok 
növénytakarójára is jelentős hatása volt.355 Aligha tévedünk, ha ezek tanulságait a Csíki-
medencére is elfogadjuk. Eszerint a jégkorszak utáni időkben kimutatható volt egy törpefenyő 
időszak hideg, száraz, szeles klímával (I.). Ezt erdeifenyő-lucfenyő korszak követte száraz, 
meleg klímával, amikor a fenyvesekben mogyoró és tölgy is jelentkezett (II.). Ezután meleg, 
nedves időszak következett lucfenyő-, tölgy-, mogyoró- vegyes erdőkkel (III.), majd lehűlés 
állt be, az időjárás szárazzá, hideggé vált. Az időszak jellemző növényei a lucfenyő és 
gyertyán voltak (IV.). Az ötödik, napjainkig tartó időszak nedves hideg klímájúnak tartható, 
ez a luc-bükk-jegenyefenyő időszaka. Az idézett műből nem derül ki, hogy ezek a klimatikus 
szakaszok milyen kronológiai határok közé tehetőek és az egyes időszakok milyen hosszúak 
lehettek. Korábban az egyéb idevágó adatok alapján azt feltételeztem, hogy a Pop-féle III. 
vagy IV. szakaszra eshetett az Árpád-kor. 

Újabban azonban sokkal közelebbi lelőhelyen, Alcsík déli határán a Szent Anna-tó 
iszaprétegeiből gyűjtött interdiszciplináris kutatások során végeztek hasonló elemzéseket, de 
ez esetben az adatsorok mellé kalibrált C14-es adatok segítik a keltezéseket.356 Nem kell 
külön hangsúlyoznunk, hogy milyen nagy jelentősége van ezeknek a kutatásoknak a térség 
környezettörténeti megítélésében. Noha a tó magasan fekvő „zárt” kráter-medencéjének 
elhelyezkedése, jellege miatt az itteni megfigyelések elsősorban a tó közvetlen környezetére 
adnak hiteles adatokat (a tó szintje 950 m, míg a környező kráterperem 120-350 m-rel 
                                                 
351 Botár – Grynaeus – Tóth 2007. 
352 Grynaeus András, illetve Tóth Boglárka kéziratos dendrokronológiai kutatási jelentései. 
353 Bálint 2004. Az erdőket túlélő aljnövényzet szerepére a régi erdőtakaró rekonstrukciója kapcsán már 
korábban figyelmeztettek. A Gyergyószentmiklós melletti Erős Csere (!) oldalán olyan cserjéket azonosítottak, 
melyek tölgyesekhez tartozhattak, ld. Tarisznyás 1982. 47. 
354 Draskóczy 1986. 312., Rácz 1993. 68-72.  
355 Pop 1929., idézi Nyárádi 1929. 587. 
356 Magyari et alii 2006., Magyari et alii 2009. 
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magasabban helyezkedik el), az itteni vegetáció változására utaló adatok bizonyos mértékben 
érvényesek a Csíki-medence alacsonyabban fekvő központi területeire nézve is (a 
legközelebbi középkori települések 650 m magasan terülnek el). Az értékeléskor azt is 
figyelembe kell venni, hogy a tó éppen azon a sávon helyezkedik el, ahol a jelenkorban (!) a 
fenyő és lombhullató erdők határa húzódik. 

E kutatások területünket és korszakunkat is érintő legfontosabb eredménye, hogy az 
ezredforduló körüli időszakban (1050-900 cal yr BP) egyértelmű antropogén beavatkozásra 
utaló hatás nyomait rögzítették. Ekkor a tó környezetében visszaszorult a bükk, helyén 
lucfenyő (Picea abies) erdő alakult ki, amit a talaj és a víz savasodása követett. Emberi 
beavatkozás nélkül a tó környékének domináns növénye a bükk lenne. A tó környezetében a 
jelenkorig ki lehetett mutatni például a tölgy jelenlétét, amely százalékosan azonos, 
esetenként jelentősebb arányban jelentkezett a különböző fenyőkhöz képest. Az ezredforduló 
környékén azonban a tölgypollen mennyiségének csökkenése alapján masszív visszaszorulás 
következett be, majd 1200-1400 között újra folyamatosan nőtt a tölgyállomány a környéken. 
Ezt követően kisebb ingadozásokkal ugyan, de folyamatosan csökken a 
tölgypollen/tölgyerdők aránya. Ettől bizonyára nem függetlenül 1600-tól növekszik a 
lucfenyő aránya (2006/261). Egy részletesebb táblázatban (2006/272) a tó környezetében az 
erdőirtást BP 800, azaz AD 1200-tól keltezik. 

Ebből számunkra három fontos következtetés adódik. Egyrészt azt mutatja, hogy az 
ezredfordulót követően a környéken hirtelen intenzív emberi jelenlét és ezzel együtt a 
keményfákra irányuló irtás igazolható. A tó közvetlen közelében nincsenek, nem ismerünk 
ebből a korszakból településeket. A változások aligha lehetnek függetlenek a közelben, 
mindössze 2,4 km-re álló hatalmas tusnádi vártetei vár körüli eseményektől. A vár területének 
nem túl nagyszámú eddigi leletei alapján (12-)13. századi építést feltételeztem, ami nincs 
teljes összhangban a fenti eredményekkel. Kérdés, hogy netán a C14-es keltezés pontatlan, 
korai-e kissé, avagy a vár régészeti keltezése téves. Köztes megoldás lehet, annak a 
feltételezése, hogy a vár területén említett szláv hamvasztásos temető (?), amelyre eddig csak 
szórványos adataink voltak, sokkal jelentősebb lehetett, mint amint azt eddig gondoltuk, 
illetve hogy e mellett itt a környéken, a vár területén (?!) kortárs település is állhatott. 
Amennyiben azonban a 2006/272-es táblázat tükrözi jobban a valóságot, azaz egy BP 800-tól 
induló irtást, majd a tó környezetében a savasodás megnövekedését feltételezhetünk, akkor az 
egyértelműen a vár 13. század eleji építésével, lakottságával, illetve a környezetében tartott 
állatállománnyal függhet össze. 

Másrészt immár természettudományos adatok igazolják, hogy a fenyők térhódítása a 
talaj savtartalmának olyan mértékű megváltozásával jár, ami után az erre érzékenyebb 
lombhullató fajok (bükk, tölgy) ugyanarra a területre már nem tudnak visszatérni. 

 
 

5.3. EGYKORI KÖRNYEZETRE UTALÓ ÍROTT FORRÁSOK ÉS HELYNEVEK 
 
A korábban már többször idézett két 14. századi írott forrás ebben a vonatkozásban csak 

a legalapvetőbb megállapításokat teszi lehetővé. Maga a Csík helynév, amennyiben a több 
magyarázat közül a csíkhalra vonatkozó magyarázat lehetett a névadás motivációja, az Olt 
ártereiben gyakori halfajra és annak halászatára utalhat. Az 1324-es vita a székely 
önrendelkezés, területféltés-szerzés, illetve a vármegyei nemesi birtoklási érdekeken túl, azt is 
jelzi, hogy a művelhető földnek (possessio) nagy értéke volt, ha a királlyal szemben (is) 
vállalták a csíki székelyek a konfliktus lehetőségét. 

A pápai tizedjegyzékben felsorolt egyházas falvak léte (természetesen ideszámítva a 
filiális falvakat is) egyértelműen jelzi, hogy a Csíki-medencét ekkorra már masszívan 
benépesítették. Ebből a tényből, a környezetet illetően az antropogén beavatkozások többféle 
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hatására kell következtetnünk: irtásra, talajfeltörésre, gazdasági növények termesztésére 
(gabonák, zöldségek, gyümölcsök), halászatra, vadászatra. A templomcímes helynevek 
mellett néhány további, leíró jellegű helynév csak csekély bepillantást enged a korabeli 
környezeti viszonyokba. A Rákos falunév nyilván a patakról vette nevét, így aligha tévedünk, 
ha arra gondolunk, hogy a név kialakulásakor, de legkésőbb a 14. század elején a patak 
mentén rákokat gyűjthettek. A Tarkő helynév azt sejteti, hogy a templomdomb már akkor 
csupasz, irtott szikla lehetett. Somlyó esetében, a név etimológiájától függően arra 
gondolhatunk, hogy a névadó hegyen gyakori volt a som, vagy (az irtás miatt?!) a domboldal 
suvadásos, omlásos lehetett.  

Az oklevéltárak környezetre vonatkoztatható adatai meglehetősen szegényesek és 
késeik. Kivételes szerencsének tarthatjuk tehát, hogy például Karcfalva esetében arra találunk 
utalást, hogy a falun átfolyó Olton, pontosabban az Oltból kivezetett, ásott vízfolyások mellett 
már a középkor végén több malom létesült, illetve hogy ezek között különbféle vízterelők stb. 
létesültek.357 

Felcsíkon az erdők egyik legnagyobb „ellensége” a 16. század közepétől adatolt 
madarasi vashámor volt. A fejedelmi birtokban álló, több falu népét foglalkoztató, nagy 
intenzitással működtetett hámor fa- és faszén-szükségleteinek kielégítésére nagyobb 
famennyiség volt szükséges, mint korábban. Az eddigi igényeket messze meghaladó új irtások 
alighanem jelentősen felgyorsították a középkor végét túlélő felcsíki erdők visszaszorulását. 
Jellemző, hogy ezzel a kérdéssel országgyűlési szinten foglalkoztak: 1667-ben megújították 
(!) azt a cikkelyt mely szerint: amely székely atyánkfiai Csíkban eddig szabadosan fát 
vágattathattanak a hámorhoz, ennek utána is azon szabadságban tartassanak, úgy mint ennek 
előtte... 1677-ben egy inventárium adatai szerint már májusra 597 öl abban az évben kivágott 
fa állt rendelkezésre, míg egy 1686-os elszámolásból az is kiderül, hogy az adott évben, 
áprilistól novemberig 980 öl fát égettek el. Egy öl fáért 20 denárt fizettek. A hámor 
faszénszükségletét külön e célra beosztott emberek végezték, de gyakran vásároltak faszenet 
külső beszállítóktól is. 1686-ban 32 hetet számoltak el a szénégetőknek.358 A kohókhoz, az 
izzításhoz, illetve a faszén előállításához nyilván a nagyobb fűtőértékű bükkfát és tölgyfát 
használták elsősorban. Ezt vagy ehhez hasonló mennyiséget kell beszoroznunk a hámor 
működésének idejével, így megbecsülhetjük a felhasznált fa mennyiségét. A hámor a 16. 
század közepétől a 17. század végéig élte fénykorát, azaz közel másfélszáz esztendeig irtották 
intenzíven a lombhullató erdőket a felcsíki vashámor érdekében (135000 öl fa). A hámornak 
tehát jelentős szerepe lehetett abban, hogy a korábbi lombhullató erdők eltűntek. 

A forrásokban viszonylag ritkán találunk adatot a környezeti viszonyokra. 1558-ban a 
császárnak egy-egy véka búzát és árpát szedtek be adóba, vélhetően a török igények 
kielégítésére.359 Szintén a század közepén egy kozmási hatalmaskodás kapcsán is panaszolták, 
hogy bwzaiat kalongian el vitette.360 1595-ben írták, hogy Csíkból a fejedelem számára „Az 
minemű buzat, zabott, es egieb akarmÿfele terheket Chÿkbol mÿ szamunkera zoktak kÿ 
zallÿtani…” azt ne a Segesvár-székiekkel szállíttassák, „hanem az minemeö zokasok az eleött 
uolt, ez utanis ahoz tarchiak magokat.”361 A 16. században tehát a csíki fejedelmi birtokokról 
rendszeresen szállítottak egyebek mellett búzát is a fejedelmi udvarba. A 17. század közepi 
végrendeletekben szintén szerepel csíki búza.362 

Ez különösen annak a fényében fontos adalék, hogy a későbbiekben a helytörténeti 
munkák arról számolnak be, hogy a 19. században Csík gabona- és gyümölcsszükségleteit a 

                                                 
357 SzO VIII/167-169. 
358 Pataki 1971. 24. 
359 Székely krónika 641. 
360SzO II/180. 
361 SzO IV. 133-134. 
362 ErdTest III. 173. 
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szomszédos székekből fedezte.363 Így volt ez a 18. században is, amikor Benkő József az 
akkori állapotokra utalva írta: „igásállatjuk van elegendő, úgyszintén nyájuk is, amelyekből ki 
kell kerekedjék a kellő pénzalap mind az élelemre és megélhetésre, mind az adó kifizetésére.” 
Az állandó gabonahiány miatt rendszeresen kijártak aratás idején Háromszékre, Barcaságba 
dolgozni, vagy a Székelyföld teljes területét, ill. Szászföldet is bejárják gabona keresése és 
megvásárlása végett. A gyümölcsöket szintén a szomszédos vidékekről viszik be.364 

Magyarán úgy tűnik, a 16. századot követően drasztikus változások álltak be, amit 
aligha írhatunk a népességnövekedés számlájára. Különösen annak a fényében, hogy a 17-18. 
században iszonyatos méretű népességcsökkenést (-40%!) okozó hadi események, illetve 
járványok tizedelték a környéket.365 

A későbbi helynevek meglehetősen szemléletes képet festenek a középkor végi 
állapotokról. Nagy haszonnal alkalmaztam Szabó T. Attila gyűjtését, amiben több falu 
határára vonatkozó 16-18. századi adatokat találtam. Adatai természetesen nem jellemzik a 
teljes környezetet, hiszen többnyire birtokösszeírásokat tartalmaz, így csak a nagyobb 
birtokosok fennmaradt összeírásait tartalmazza. Éppen emiatt az összeírás nagyon esetleges, 
de a történeti helynevek megerősítik a 20. századi helynévgyűjtések adatait, történeti 
alkalmazhatóságát, illetve komoly időrendi fogódzókat is ad, egy-egy helynévre épített 
rekonstrukció esetében. A 16-18. század között említett erdőre, fára, irtásra utaló 
helynevekkel ugyanis akkor már szántókat, kaszálókat neveztek meg, azaz több esetben akkor 
is már csak helynévi nyoma volt a korábbi állapotoknak. A szántók, kaszálók egy része ekkor 
a tölgyerdők mellett, helyén (?!) feküdt, erre utal egy birtokleírás 1586-ból:  Egy Nagj 
Tanorok Maradot Becz Palrol Verebes mellet, egj feleól Mas feleól Horgos pataka mellett Az 
Cheres ponknal.  

Különösen fontosak a 17. századi falutörvények, ezekben ugyanis esetenként részletesen 
ismertetik a védendő erdőket, fajokat illetve közvetlen utalásokat találunk a falu környezetére 
is. Az erdők a középkor végén a falvakhoz jóval közelebb, illetve közvetlenül közöttük 
helyezkedtek el, de helyüket a 17-18. században már bevonták a mezőgazdasági művelésbe. 
Ez az állapot köszön vissza Pesty Frigyes kérdőívére küldött válaszokból, ahol több helyen 
említik, hogy egykor erdő volt rajta, de most kaszáló, szántó. Ez a folyamat biztosan 
visszavezethető a középkorig.  

A szántóterületek expanziója során irtották ki az erdők egy részét, különös tekintettel 
az újraosztó földközösségből (nyílföldek) kimaradó, szántóművelés alá fogott irtásokra, 
melyek az erdőn vadnak. Utóbb ezek művelése gyakran abbamaradt. Több falu határából is 
maradt arra vonatkozó adat a 18. századból, hogy a parlagon hagyott föld kezdett 
visszaerdősödni. 

A rekonstrukcióhoz természetesen a jelenkori helynévgyűjtéseket is használhatjuk, 
hiszen ezek a gyűjtés időpontjától függetlenül a régi környezetről, illetve az azt megváltoztató 
beavatkozásokról tanúskodnak. A -rez összetételű helynevek a legutóbbi nyelvészeti 
összefoglalás szerint is nagy valószínűséggel az irtásokkal függenek össze.366 

A különböző -vész helynevek és az irtások kapcsolatára egy szárhegyi adat világít rá 
(1712): éget vész neuű helyben (kaszáló) ők huszon ot esztendótol fogua bírnak és irtani 
kezdettek. Szintén szárhegyi adat utal a Csere helynevek csereerdőkkel, tölgyesekkel való 
egyértelmű összefüggésére is: Pal kouach Csereiben egy resz csereje (1699).367  
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Az aszó, mint időszakos vízfolyás és az irtások lehetséges összefüggésére egy 1739-es 
példa: Szék aszo Féiben Egy darab orotás egy kalongya Szena leszen rayta. 368 

Az -aszalás, -irtás, -orotás, -égés összetételű helynevek esetében nincs szükség 
különösebb magyarázatra, ezek az erdők visszaszorításának különböző módozataiból létrejött 
elnevezések. Az újkori falutörvények rendszeresen foglalkoznak a kérdéssel, az erdők 
irtásának szabályozásával, amiről bőséges helyi forrásunk is van.369 

Az alábbi összeállításban nem tüntettem fel a számtalan Piricske helynevet, noha ezek 
egyértelműen irtásokra utalnak (kopasz-irtott tető).370 Elhelyezkedésük alapján azonban 
többnyire a lakott területektől távolabb eső hegytetőket jelölik, így a középkori környezet és 
településtörténet szempontjából nem bírnak túlzott jelentőséggel. 

A helynevekre alapozott környezeti rekonstrukció nem előzmény nélküli a helytörténeti 
irodalomban. Irtásokkal hozták összefüggésbe a különböző -rez, -vész, -égés, -perzselés, -irtás 
összetételű helyneveket a csíkszentdomokosi falumonográfiában is. A különböző adatok 
alapján itt a régi erdők rekonstrukciójával is próbálkoztak, megemlítve, hogy a komló a fűzes-
égeres-cserjések jellemző liánja, míg a boróka és a vöröscsenkesz mogyorós-nyíresek és a 
régi bükkösök, lucosok helyét jelzik. 371 Módszertani szempontból tanulságos, hogy ez utóbbi 
szakszerű összefoglalás egyértelműen igazolja, a különböző fafajokra utaló helynevek és az 
ellenőrzött-bejárt helyszíneken azonosított, illetve a rájuk utaló más, természettudományos 
megfigyelések alapján rekonstruált fajok kapcsolatát. A -csere, -nyáras, -nyír, -bükke, -
rakottyás, -egere típusú összetett helyneveket viselő területeken közvetve vagy közvetlenül 
azonosítani tudták a nevezett fafajokat. Ez nyilván a többi, közelebbről nem vizsgált település 
helyneveire nézve is igazoló, megerősítő bizonyíték. A vonatkozó adatokat kistérségi 
bontásban (Al-, Felcsík) mutatom be. 

Csíkszentdomokoson a falutól északra az Olt jobb partján ma is látható egy kis 
tölgyes.372 Szenttamás és Szentdomokos határában a Garadoson végeztek és közöltek 
szakszerű, botanikai szempontú gyepvizsgálatot. A gyep összetétele még ma is jelzi, hogy 
egykor felette, mellette lombhullató erdő, tölgyes volt.373 Az erdők, irtások nyomait 
különböző összetételű helynevek őrzik, melyek egy-egy tagja utal a fentiekre (a számtalan 
helynév közül itt csak néhány): Aratás teteje, Asó-vész, Küs-bükk, Bors-bükk, Pásztor-bükk, 
Bükk, Csere, Égés, Égett-vész, Jáhoros, Juharfás-vápa, Kicsid-égés, Nyáros, Nyíres, Átalok-
nyíre, Tamás-vesze, Vész, akárcsak az eltűnt erdők miatt időszakossá váló vízfolyásokat: 
Bábasza (-aszó).  

Csíkszentdomokos határának élővilágáról, mai és régi növényzetéről színvonalas 
összefoglalás született, amely igazolja fenti észrevételeinket. A helyi emlékezet és a 
helytörténeti irodalom pontosan rögzíti egyes erdők teljes kivágásának az emlékét a 19. 
században a beszédes nevű Rezfarkáról, és Fülebükke részekről, illetve részletes leírást is ad a 
mai és az egykor sokkal színesebb növénytakaróról. Ugyanitt részletes helynévgyűjtést is 
közzétettek, benne számos környezetre utaló térképen lokalizálható helynévvel. Ezekből 
kitűnik, hogy az erdők egykor jóval bennebb húzódtak a völgy aljához (Rezalja, Bábaszó, 
Csereoldal, Nagybükk, Égett-vész teteje, Fügevész, Nagymihály-vesze stb. helynevek).374 

Csíkszenttamáson az 1667-os falutörvényében még csak az úgynevezett Keskeny Bükk 
aszalását tiltották. A vetésforgó miatt feltört új földek is az erdők kárára terjeszkedtek, hiszen 
azok „az erdőn vadnak.” 1676-ban már külön kitérnek az akkor még jelentős csereerdők 
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védelmére, legeltetési („járom nélkül ökreit ki ne merészelje hajtani a csere aljáig”) és 
vágástilalmat vezetnek be, melyet nem szeghettek meg („Tilalomban csereerdőköt senki ne 
vágja, hordja semmi szükségére a falu híre nélkül”). Talán a fiatal erdő védelmeként 
értelmezhetjük, hogy a kerék és fentőfának való fák vágását csak a falubelieknek és nekik is 
csak saját használatra engedélyezték.375 A lombhullató fajok – csere, nyír, bükk, egres, 
jáhoros (?) –, illetve az irtások nyomait (Égett-vész, Rez-égése, Báb-aszó, közvetve: 
Szénégetők) a helynevek is megőrizték.376 Ezek közül a Ponkcsere a 3. katonai felmérésen 
közvetlenül a terepbejárással azonosított középkori Szia, Márti! szenttamási faluhely felett, 
attól nyugatra elhelyezkedő dombtető. 

A falu 16. századi környezetéről Szamosközynek köszönhetően plasztikus leírást 
ismerünk. Forrása a helyszínt ismerő, és az eseményeket saját bőrén érző szemtanú volt. „Ezt 
a helyet mostani lakosai a szomszédos magaslaton emelkedő kápolnáról Szenttamásnak 
nevezik. ... A környék itt is, mint Erdély határvidéke körös-körül csupa sziklás, erdős hegység. 
… Ezek után a székelyek népes csapata az imént említett szenttamási hegy lábánál, már az esti 
szürkület beálltával, rajtaütött a lassan haladó, lépten-nyomon csak sövényekbe, árkokba és 
kidöntött fatörzsekbe ütköző bíboroson, valamint a szakadékos úton hol megálló, hol 
visszainduló kíséretén. … Így aztán a székelység még a bíboros odaérkezése előtt sövénnyel, 
árokkal, rögtönzött töltéssel zárta el és erősítette meg a szűk átjárót. Ezt annál könnyebben 
tehették, mivel a környékbeli népség valamikor ezt az – akkor már kissé betemetődött – árkot 
ásta ki az illető körzet határjeléül.” A székelyek a bíborost és kíséretét egy szorosban 
támadták meg, akik ennek következtében „miután lovaikat otthagyták, gyalog próbáltak 
menekülni a meredek sziklákon, tölgyeseken és bozótokon keresztül.” A környék vegetációjára 
utalhat, hogy a fejedelem sebesült kísérője „egy csalitban, faágakból és száraz tölgyfalombból 
összehordott ágyon” feküdt. Ő beszélte el később a történetet, azaz a leírás szemtanú 
elbeszélésén, és nem tudálékos rekonstrukción alapszik! A fejedelemmel Mikó Miklós tartott, 
akivel a hegyen egy juhász kunyhójába húzódott be. Ez Naskalaton terült el, ahol „egy közeli 
tölgyfa alatt” lepihent.377 

A különböző erdővédő rendeletek nem bizonyultak eléggé hatékonynak, ezért 1838-ban 
Csíkjenőfalván súlyosbították a büntetéseket. Noha a forrás meglehetősen kései, az itt említett 
erdőrészek, fafajok biztosan a középkorban is megtalálhatóak voltak, a körülmények 
ismeretében a rögzítettnél még nagyobb elterjedésben. Nos, ekkor tiltják meg teljesen a 
Gyertyánosban a favágást, a bükkfák aszalását „akár kaszálóban akár erdő között legyen … a 
„nyírfák is tilalom alá tétettek”. A tilalom oka, hogy a határban már csak „némely helyeken 
holmi szakadék erdők” voltak és „mert tapasztalásba vettük, hogy az épületnek megkévántató 
fát nem lehet határunk erdejében megtalálni már most is”.378 A forrásokban említett bükk- és 
gyertyán-társulások, erdők (?) mellett  tölgyesre, illetve irtásokra és ezek következményeire 
utaló helynevek is fennmaradtak (Köves-csere, Vész-pataka, Szék-aszó).379 Jenőfalvától 
keletre Veres-csere-teteje. A belterülethez közelebb, illetve távolabb eső irtásokról a 
helytörténeti irodalom is megemlékezik: Csere-kert, Komló, Egres-kút, hegyes Bükk, (1777); 
Gyertyánon a Nyíres Erdőből irtást követően „örökség” lett; Seprőd nevezetű hely, mely a 
falu orotásából van (1785), alsó-, Felső-, Magas-bükk (1794); Bükk pataka, mely ugyan a 
falu tilalmas maktermő bükk-je volt, de irtották (1795). Hasonló tilalmas makktermő bükk 
volt Vadkés tövin is, de itt is volt irotvány (1801); Osztorosban az összes nyírfák levágását 
tiltják a Nyíres saroknál (1838). A mellékelt térképről kiderül, hogy a -bükk, -csere, 
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gyertyános összetételű helynevek egy része ma szántóként, kaszálóként hasznosított területek 
elnevezése.380 

Karcfalvi helynevek szintén vegyes társulásokról és irtásokról adnak hírt: Nyír, Csere-
kert, -kapu, Eger, Égés, rez, Rakottyás, Gyertyán, Vész.381 

Dánfalvától keletre található a Só-vész. A falu körüli erdőkre és irtásokra a -csere, -
bükk, -bik, -égés, -rez, -eger, -nyír, -aszó összetételű helynevek utalnak.382 A falu közvetlen 
szomszédságában magasodik a 3. katonai felmérésen a Cseretető. 

Felcsíkon a Nagy-mező helynév (1633) egyértelműen jellemzi a falvak közötti területet. 
Mai sivár képe csalóka, a helynevekben több korábbi tájelem neve fennmaradt: Halastó, 
Mocsár, Malom-kert, illetve Nagy aszalván, Nyír-tető, Bernád-egere, Szénégető.383 

Madarason a 16. századtól adatolt a fejedelmi vashámor működése, amely hosszú ideig 
működött. A vasolvasztáshoz szükséges faszenet elsősorban bükk és tölgyfából nyerhették, 
így a hámor egész biztosan hozzájárult a felcsíki erdőtakaró visszaszorulásához. Ez a 
helynevek szerint egykor közvetlenül a falutól nyugatra is megtalálható volt (Vágástető). A 
madarasi falutörténeti kötetben jó történeti és jelenkori helynévgyűjteményt tettek közzé. 
Ebben számos környezetre utaló helynévvel találkozunk: Vész-hát (1675); Szén nevü hely - a 
hámorhoz tartozó faszénégetés helyszíne (1681); Gaz-bükk (1778); Alsó Vész, Vágás, Veszes 
erdő, Szélbüke, Nyáros tető, Nagy eger, Csonka aszaló, Égés, Nyír teteje, Eger-kert (19. 
század). A helynevek lokalizálását jól használható térkép egészíti ki. Ebből egyértelműen 
kiderül, hogy a különbféle, irtásokra utaló helynevek nem a havasi területekre, hanem a 
medence belső, falu melletti részein irtott erdőkre utalnak.384 Ezekkel a helynevekkel egy 
korábbi gyűjtésben is találkozunk (Égés, Bükk, Juharos, Nyír, Nyáros, Rakottyás, Vágás 
(közvetlenül a falutól nyugatra), Vész, Csonkaszaló.385 

A Hargita felé eső legelők eredeti növénytakaróját jelzik a Rákostól keletre összeírt 
Nagyégés, fehéraszó helynevek. 

Kissé délebbre Göröcsfalván Cserenyír, vész összetételű helyneveket gyűjtöttek, míg a 
Bogáton szórvány tölgycserjék ma is fellelhetők. Az egykori növényzetre és emberi 
beavatkozásra a Fejéraszó, -eger, -egeres, -csere, kecskevész, nagy-égés, -nyáros, -szilos, -
vágás, -üver, -vész helynevek utalnak.386 A 17. századi Cserey-kúria belső, ma már nem 
látható falképein nemesi vadászat jelenik meg. A hajtás egy ritkás lombhullató erdőben zajlik, 
amit a rákosi falutörténet, a helynevek alapján nem teljesen alaptalanul, annak 
bizonyítékaként említ, hogy ebben az időben a több falu határában található felcsíki 
Nagymezőn összefüggő tölgy-bükk erdő volt.387 A Rákos feletti, északi domboldal ma is a 
Cseretető nevet viseli. 

Csíkszentmihály 1622-es falutörvényében a Nyíresben tiltja a legeltetést. Ekkor az 
erdők a szántók végéig, a gyepűkertekig értek, ennek irtása szintén büntetést vont maga után. 
Az erdők oltalmazása miatt általában tiltották a tűzzel való erdőirtást, ill. a bükkfa lábon 
történő aszalását.388 Az erdők összetételére az összeírások és a helynevek is utalnak: Csere 
felé fordulóban (1719), Kovács orotása (1757).389 A helynevek lokalizálását egy friss 
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helytörténeti mű alapján végezhetjük el (Csere-tető, -völgy, -oldal; Vasfúvó, Péter-bükke, 
Szilas, György-vágása, Orotás-patak; Farkas-vész, Égés-patak).390 

Vacsárcsiban egy 1757-es birtokösszeírás részlete rávilágít a környezet változásaira: a 
Vatsartsi és Szent Mihallyi Hátarok közőtt a Rátzné Csereje nevű Lábban .... bira egy főldet, 
mely most parlagjában vagyon s erdö is kezdette lepni.391 Azaz egy régi irtott csere-tölgy erdő 
helyén szántót alakítottak ki, ami a felhagyását követően visszaerdősödött, ekkor már 
vélhetően fenyővel (?). A jelenkori helynévgyűjtemény számos, ma már nem látható 
környezeti elemet rögzített: Csere útja, Csere ajja, Rez (?), Halászok sövenye, Kerek-nyír.392  

A madéfalvi helynevek (Aratás, Aszalás égés, Bakk vesze, Bükk, Eger, Fehéraszó, 
Szénégető, Fűrész-kert, Jó-ré-vesze, Orotás, Szénégető, Vágás) a fenti elképzelésekbe 
illeszkednek. 393 A „Cserét” – tölgyerdőt egy 1707-es végrendelet is említi.394 

Csíkcsicsói helynevek: Aratás, Aszó, Bükk, Csere- Cserehát, Egres, Fészó, Laposnyír, 
Nyárszeg, Rakottya, Vész, Joharkút. A helyi emlékezet a falu melletti régi erdők helyét is 
ismerni véli.395 Ugyanitt Alszegen említenek 1759-ben a Taplocza nevezetű Forrás Vize 
mellett egy sessiot, mely igen Lápos és vizes helly ugy hogy lako hellynek alkalmatlan.396 A 
csicsóiak később erdeik védelmében hoztak szabályzatot, ugyanis az erdő irtása olykor 
pazarlóan felelőtlenül folyt, tudniillik „némely emberek levágván a legszebb fákot, abból egy 
tőkét elvive a többit veszni hagyják” – írják 1842-ben. Éppen ezért „valahány nyers fát valaki 
elpusztít, minden fáért külön-külön minden irgalom, kegyelem és engedelmen kívül 12-12 
ezüst forintokot” fizetett. 397 

Pesty Frigyes gyűjtése során a delneiek azt nyilatkozták, hogy a Csicsó és Delne között 
elhelyezkedő Torda-völgye, ma nyílt, szántott részen egy Torda nevű ember irtotta ki az 
erdőt. Itt több adat van irtásra, erdőre (bükk, csere, nyír).398 Csomortánban Ördöngős tó, 
Mocsár (borvízes), Cserető (1757). A visszaerdősödésre itt is találunk adatot 1757-ből: egy 
Erdötőll felkölt régen szánto föld most Néhűl hellyel kaszáló/Egredben.399 

Pálfalvának az Oltra nyúló részén a Szépvíz tövénél egy nyíresben ló kert volt: Az az 
nagy nyír tilalomba uolt mind az szepuizel egietemben… az szep víz töuin fellul az olt melike 
lo kerty uala…. Es az Nyre ment ell. Ugyanitt a Somlyó felé eső részről a 18. századra már 
mező volt: felső mezőben… a pálfalvi útra menőben. 400 

Az egykori Szent Péter-plébániához tartozó Csobotfalva, Somlyó, Taploca, Vardotfalva 
határában többfelé őrzik a helynevek a régi, változatosabb erdőtakaró, illetve az irtások 
nyomát. A somlyai, csobotfalvi határban (két külön közbirtokosság!) Bükk-ajja, Nagy-Bükk, 
Gyertyános, Cserés-oldal stb, Bükk-ajja, Égett-sarok, Gyertyános, Híjászó, Kerek-eger, 
Szénégető, Vágás, Nyíres; Taplocán: Vész, Aratás-tető helyneveket találjuk.401 Az erdők 
közelsége miatt a felhagyott szántók hamar visszaerdősödtek. Csobotfalván 1757-ben írják: A 
Közép Bűk patakán a Száraz Völgy alatt egy Közép rendű joságu Zápp föld … melyen most 
Erdö vagyon.402 
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A taplocai határból 17-18. századi  helynevek jelzik az Olt-menti növénytakaró 
összetételét, illetve a lezajlott irtások nyomát: ot melette ualo fizes (1614), Nagyeger, Pál 
Egriben (1756), Köves Vész, Nagy Vész, Orotásban, A Bodo vágássában, de a régi 
fokrendszerre is találunk nyomokat: Az olth mellett a Baxa fokában... szénat termű mindenkor 
tilalmas kaszáló (1757).403 A vardotfalvi birtokok között 1757-ben a következő, környezeti 
viszonyokra utaló helyneveket is rögzítették: Köves Vész, Orotás, Kökényes-láb.404 

Az alcsíkiak életét az itt már hatalmas ártérrel rendelkező Olt jelentősen befolyásolta. 
Zsögödben ugyanakkor számos erdőre utaló helynév van: Aszalván, Besső-vész, Bükkvágás, 
Kacsos-nyíre, Kerek-bükk, Kerek-csere, Szénégető, Szilvágás, Vész. 405 

Csíkszentkirályon már a 17. században malom állt az Olton: az Szent Kirali olt vizin 
leuő malom. Itt A határban az erdő alatt a rakottyás tó mellett felyűl az erdő felől, illetve 
Felső erdő alatt a nados szeg felett… illetve a Felső erdő alat Fűzesben (1720) leírások 
szerint a ligetes ártér közelében még állt erdő. Az erdők összetételét a Csere-tető, sorsukat az 
Orotva tető jelzi. Az erdők egészen az ártér, ill. a falu közeléig húzódhattak, tudniillik Az 
Felső erdő alatt Fűzesben/nados szeg felett írnak össze szántókat (1720), ill. a Sz: Kirallyi 
felső erdő alat Kovacsok utczajara jövöben (1765).406 Ma jobbára csak a helynevek jelzik a 
régi erdők helyét: Aszalván, Csere ajja, Nyíres, Szilos, Vágás.407 

Csíkszentléleken 1759-ben említenek a Bűk alatt szántót,408 míg további erdőkre a 
helynevek utalnak: Anda bükke, Bükk ajja, stb. Csere ajja, stb., Nyír-oldal.409 Aligha véletlen, 
hogy a szomszédos Csíkmindszenten hasonló helynevekkel találkozunk: Boroszlói-égés, 
Bükk-oldal, Cserefás-kert, Nyíres völgye, Orotván, Rakottyás, Vágás, Vész.410 

Csíkszentgyörgytől a Csíkszentmártonig tartó keletebbi részt (a Fiság bal partját?) 
nevezték Kismezőnek (megkülönböztetésül az Oltig nyúló Nagymezőtől) már a 16. században 
is: az Zenz martonra meneobe, az Kis mezeoben. Valahol ettől keletre keresendő a Körösmény 
falui czere is (1654). A Fiság ártere Szentgyörgy mellett húzódott, az itteni nádas szerepel 
Lipszky térképén is, mellette cserererdő: Sz: Geörgj hatarban a nadas alatt.411 A Fisak 
vizinek derek foliama-n nagi palo-kon közlekedtek és ezen lisztelő malom ház-ak voltak.412 A 
falu déli széle mellett még vegyes lombhullató erdőtársulások voltak: A Szent János Mezein a 
Lápos Cserére menőben… Nyirire menőben. 

A csereerdőket a művelés céljából (is) irtották, így írhattak a 18. század végén Cere 
mellett szántót; vicinusa egy felől a falu Cereje. A magát Szentgyörggyel azonosító, eredeti 
nevén Körösmény(-falva) 1619-ben saját konstituciót tett a csere, nyíres és bükk tilalmas 
erdőnknek meg tartására.413 Ebből azonban nem derül ki, hogy hol és mekkora erdeik 
vannak, de jellemző módon célkitűzésük az értékes tölgy és általában a lombhullató erdők 
védelme volt. 

Bánkfalva és Kotormány között a mezőben még a 18. század közepén is láthatók voltak 
a régi erdők nyomai: Nagy Harasztosba a kotormányi Uton által rugoban említenek 
szántókat.414 A szomszédos Kotormány területén a 17. század hajnalán még álltak a tölgyesek, 
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de már megkezdődött irtásuk: Kottormany Hatarban; az alsö mezeoben cherrere hágóban, az 
cherenel... felseo mezeoben ortouagjban (1606.).415  

Bánkfalván 1700-ban három tízes rögzíti a közös csere és bükk tilalmas erdőkről szóló 
határozatát, noha a szövegből kitűnik, hogy már korábban volt egy erre vonatkozó 
falutörvényük (noha ennek előtte volt végezéssünk, melly a sok változó disturbiumban 
elveszett).416 Ebben az erdők helyét is megadják az Édes Bükk pataka és a havasi út között. A 
18. század elején említik az Egrés aszó Patakan átol Csere oldal nevü hélyben lévő szántót, 
ami egyrészt irtott égerfákkal borított részre, eltűnt (?) tölgyesre és éppen emiatt kiszáradt, 
vagy időszakos vízfolyássá váló patakra utal, melyek helyén szántó létesült.417 Ez a passzus 
sűrítve tartalmazza azokat az újkori folyamatokat, melyek máig ható módon alakították át a 
környezetet. A 3. kat. felmérésen ezen a részen a Málna-oldal, Csutakos helynév 
egyértelműen irtásra utal, míg a Csere-oldal, Kicsi nyír, Édes bükk a régi erdő összetételére, a 
Szénégető-pataka pedig a változás egyik okára. 

A Nagy-mezőn, közvetlenül az Olt mellett, nedves kaszálók feküdtek, amint erre számos 
Sás-kert helynév utal.  

Az időközben elpusztult, szintén Fiság-völgyi település, Monyasd 1601-es 
falutörvényében több ízben is foglalkoznak az erdők védelmével. A Bükkből csak a bíró 
tudtával lehetett fát vágni, de aszúfát fejsze nélkül szabad volt hordani. A pásztorokat 
eltiltották attól, hogy a fákat meghántsák, illetve álló fába tüzet tegyenek.418 Ez a kitétel 
egyértelműen lombhullató fákra, erdőre utal, a fenyőféléken ugyanis nem keletkezik olyan 
odú, amibe tüzet lehetne rakni, míg ez a bükk, tölgy esetében gyakori jelenség. A monyasdi 
völgytől délre az I. katonai felmérés még a Cseretető nevű helyen (tölgy?) erdőt jelöl, ami 
egyértelműen jelzi a domboldal eredeti erdőtakaróját. 

Menaság közvetlen közelében ma bükkös van, de előfordulnak nyírre, cserére, égerre 
utaló helynevek is a 17-18. századi forrásokban. A szántók mezsgyéi a környező 
domboldalakon jól látszanak. A szántók a csereerdőkig (Cséraalat valo nevü helyben ill. njr 
végben említenek szántót 1711-ben), míg a kaszált részek egészen a fenyvesek közeléig 
húzódtak: 1651 faljka feniő fein említenek szántót, illetve hasonlóan távoli helyen kaszálót 
(1684.): Agh Patak fejben valo szena fuit megh kaszalta. Folyamatos művelés hiányában a 
természetben elindult a visszarendeződés: az erdö fel vött; Szopos teteiin vagion egj darab 
föld szanto fold uolt az erdo fel kezdette vénni. Az aszó, mint időszakos vízfolyás és az irtások 
kapcsolatára egy 1739-es példa: Szék aszo Féiben Egy darab orotás egy kalongya Szene 
leszen rayta. 419 A 20. század közepén még számos környezetre utaló helynevet feljegyeztek: 
Rakottyás, Begyentőr (bölénycsapda!), Bük-alja, -nyaka, stb., Csere (1783), ill. Csere-oldal, -
alja stb, Eger, vész, Jáhoros, Komlós, nyír, aszó, Szilas, Tilalmas. Ezek, az erdők az öregek 
1941-ben tett visszaemlékezései szerint, még majd mindenütt lehúzódtak a falu széléig.420 Itt 
jegyezzük meg, hogy a falu nevének etimológiája szempontjából talán nem érdektelen, hogy 
összeírtak egy Ág-völgy, Ág-völgy feje nevű részt, ami talán a település nevének a Ménes 
ágra visszamenő magyarázatát erősítheti. 

Ma a Nagy-mező a Zsögödi-szorostól a Tusnádi szorosig (?) húzódik, és úgy tűnik, 
hogy ez már hasonlóképpen lehetett a 16. században is, ekkor ugyanis Csíkszentimrén említik 
1607-ben a nagj mezeo-t. Az erdők azonban lenyúltak az alsó részekig az erdo alatt a Bedecs 
út mellett a bedetsi erdore fell jaro út. További adat Barla Molnanal … egi darab Irtas 
(1666), illetve a Margit-kápolnáig értek: az also erdő alatt a Kápolnán belül írtak össze 
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szántót. 1740-ben kozepső erdő alatt To kőz nevű helyben. A falu mellett többfelé voltak 
erdőfoltok (Alsó-, középső, felső erdő 1720-ban), azon belül már csak elvétve maradtak 
facsoportosulások: az alsó erdő alatt a cserefáknál, de van helynévi adat szilre, egerre, égerre 
is. Kissé délebbre: Szent simoni mezőn Erdő alatt Szilosba. Két puszta tóhely melyek közösök 
az több possessorokkal (1688).  

Az egykori erdők eltűnésének egyik okozóját, a szentsimoni határ szélén lévő Zen 
egeteo-t 1608-ban említik, míg a fűrészekre 1671-től (?) van adat, már akkor így hívták az 
egyik befolyó patakot. A határban /a telkek szélén húzódó kaszálókat (?) kertek kerítették. Az 
Olt két partjára települt falu életét alapvetően meghatározta a víz közelsége: Sár keozeot, 
Kerek nadra meneoben említenek szántókat (1622), illetve a víz visszahúzódását elősegítő 
fokokat (1666), továbbá Halas Toh és hál tarto helyeket a Henter udvarházhoz tartozó tanórok 
mellett (1671). A tavak egy része magántulajdonban volt, amint erre a Bak Imre taua, Benéné 
tova és Boczkor taua helynevek utalnak. A határban a hév víz patakának a befolyását 
Taploczának is nevezték. Ekkor még használatban voltak az Olt-menti vízszabályozást, ártéri 
gazdálkodást elősegítő fokrendszerek: az Szelies foknal írnak össze kaszálót 1666-ban. Az 
irtások miatt az erdők egyre távolabb estek: Szt: Imrei erdőn Vágás nevezetű helyjen; vicinusa 
délről a bedetsi erdőre fel járo utt (1762).421 

Csatószegen közvetlenül a szántók mellett húzódtak az erdők, melyek összetételét és 
tulajdonosait is (!) jól tükrözik a korabeli helynevek: Miklos janos egere melet (1753), az erdő 
alat farkas nyiry nevü heljsegben, az Csik Csatoszegi erdő alat, illetve Az Csik Csató Szegi 
hataron erdő alat az Miklos Janosne Égerin alól  (1755) írtak össze szántókat. Az erdők 
sorsát a Hoszszu orotás (1763), vész nevezetű mező (1796) jellegű helynevek mutatják. Egy 
későbbi adat szerint: a Csatószegi Erdő alatt Hosztszu orottás nevű helyben Széna fűvek közöt 
(1803).422 Ugyanakkor több helyen említik, hogy ilyen-olyan erdő volt, de most kaszáló, 
szántó.423 

A falu határában a 17. századtól említik az ártéri gazdálkodás-vízszabályozás nyomait a 
tavakat illetve az erdőkre, vegetációra utaló helyneveket: az Hidegsegen ualo to heli (1615)  
ugyanekkor szilasert szaz huszon ót forintot adot vala, Nyr Mezeön (1617); erről később írják 
(1732): Szent simoni mezőn Erdő alatt Szilosba. Két puszta tóhely melyek közösök az több 
possessorokkal (1688), Erdő alatt az Tőltés (?!) veginel (1720), ill. ugyanitt Kovács Egriben... 
erdő alatt Farkas vész Egrinel, .... erdő alatt nagj vészben, erdő alatt Szén egetőben... Nyír 
mellett ..., Erdő alat közepső nevü helyben az Aszó mellett.... Hosszú orotás nevű 
helyben...írnak össze szántókat. 1734-ben az itteni fokot említik Az ólt mellett az szeke 
hidgjan feljűl szélljes fokon alól... A helynév és az ártér élésének összefüggéseire egy későbbi, 
1773-as adat világít rá: néhai Nagy Márton a mi élt azon Csikászó Désa Sára Tónak felibe 
Csikászot, Varsáit ottan tartotta midőn mások varsáit ott tanálta ki hánta onnan egybe is 
vagdalta, az eo halála után is Nagy József mikor érkezet csikászot ottan. Nyilvánvaló, hogy 
nem csak a szentsimoni foknál, hanem az Olt mentén minden faluban hasonlóképpen 
hasznosították az ártereket, holtágakat, tavakat, fokokat.424 

Verebesen ma is találni egy-két maradvány tölgyet, ezekre, vélhetően akkor még 
nagyobb, összefüggő állományban, a legkorábbi helynévi adat 1586-ból: Egy Nagj Tanorok 
Maradot Becz Palrol Verebes mellet, egj feleól Mas feleól Horgos pataka mellett Az Cheres 
ponknal. Ezt még később is említik (1717): az cseren verebes elót, de az összeírásokban más 
fajok-erdők (?), és természetesen az irtások is feltűnnek: Aszópatakán, Gergélj Mihály egre 
mellett... melynek vicinussa az eger, az égés sarkára menőben. A művelt területek 
kiterjesztése oda vezetett, hogy az egykori erdők már csak dűlőnevek emlékeinkén élnek 
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tovább: az Csere nevezetű hatarban az vetés kertre menő labban – írnak össze egy szántót 
1769-ben, illetve további szántókat az Aszó nevezetű lábban, az Orotás neveztű helyen (1796). 
Olt-menti faluként Verebesen is kialakították a megáradt Olt vizének szabályozására, 
visszatartására a fokokat: Fok-Árok nevű helyben, Oltmelett valo Fok árokja... 425 Az alcsíki 
erdők egykori Olt-menti helyzetére egyértelműen utalnak az Olt balpartján, közvetlenül az 
ártér szélén összeírt Égés-domb, Nagyvész helynevek. 

Szentmártonból ismerjük a legkorábbi irtásra utaló adatok egyikét 1606-ból: hagó feien 
cherne bwjókiben orotátott Boch Imre, az hagó feien chierne bukiben orotatás nagj mezón -  
azaz ekkoriban még a mai Nagymezőn voltak irtható erdők. 1616-ban írták, hogy Az cziere 
alattis tudok ket darab orotast. Ezek egyike a Kasteljnal  (1688) Az falu vegiben a’ Puszta Kő 
háznál.426 A szántó és az egykori csere, azaz a tölgyerdő tehát valamikor közvetlenül a falu 
mellett helyezkedett el. Becz Imre több föld és tó birtokosa is volt, földjeire jobbágyokat 
telepített (?!): az hidegsegen ualo tot biria uala Becz Imreh Vram ... hazakot is czenaltatott 
uala (1625). Ugyanekkor a Hidegseg (Fiság-mente) egykori növénytársulásaira itt is utalnak: 
Nyr mezoben, illetve Kortvelyes vőlgy (1659). A 17. században már említik Az chere alat-i 
szántókat.427 Az 1996-1997-ben gyűjtött helynévanyagban az egykori környezet még 
visszaköszön: Bükk, Csere-ösvén, Gyertyános-sorka, Nagy-aratás, Nyír, 428 Csekefalván 
Hegyes Nyír, Falu Irtoványa, Nyír szeg, Fok-nevű helyet említenek.429 

Kozmáson 1688-ban említik a tölgyeseket, melyek a szántók közelébe (?) értek: Az 
Csere alatt, Az nyír alatt, Az Csere dombján. 1690-ben szintén említik az all Csikban 
Kozmason kívül egy nagy darab Csere erdő-t.430 Utóbb 1769-től adatolt az Orotvány, Béldi 
Cseréje, ezek egy része a keleti határban volt: vicinusa Napkeletről az csere, Az Eger mellett, 
Rakottya nevű hely, egy Puszta Halos Tó is.... A helynevekre alapozott erdőrekonstrukciókat 
szintén ugyanez az 1772-es irat erősíti meg: Vagjon ezen fellyul egy egész irtott Hegy oldal, 
melly régentén Béldi Cseréje nevezetü Erdőből irtatott az Jobbágyoktol, Az most emlitett 
Béldi cseréje nevezetű Erdő kőzős volt egy néhány Possessor  vrakkal, actu azoknak Jussain 
sokon is birnok otton, azon Irtasba. Béldi Kelemen a 17. század legelején örökölte meg a 
Beczek alcsíki birtokait, ez esetben erdeit is. Egyik további erdőnek a helyét is megadják 
(1796): A Tusnád előtt valo Csere mezőn.431 A jelenkori helynévanyagban még fellelhetők a 
régi környezetre utaló adatok: Andor-bükke, Bocskor-orotása, Csere ajja, -ódal, Egeres, 
Orotván, Új-aszalván.432 

A falvak közi erdők mellett ekkor már javában élték a távolabbi havasi erdőket is. 
Szintén ekkor említették, hogy Az kozmasi Jozaghoz birodalmok vagion Barot 
havasabannis... az Barot hauassanak vicinussa Egj feleol hermany hatar, Mas feleol Chyki 
Zent Kiraly hatar vagyon Egj Tanorokok kit Tekeresnek hynak; Az Barotth hawassa... Azon 
hawas mellet keozel Kapws hauasabannis valo birodalma Becz Palnak; az górgósban vagion 
Verbes feleol Birodalma Becz Imrehnek kozmassi hatarban.433 A havasi birtokok minden 
bizonnyal a legeltetés és szénacsinálás miatt voltak fontosak, ami kiterjedt állattenyésztésre 
utal. 

Lázárfalva közvetlen térségében ma mindenhol mezőket találunk és túlnyomórészt így 
volt már a 17-18. században is: 1694. Orotás nevü helyen szántó, Lázár rete uegiben az 
Komlosban, Kozmás feleól ualó mezeoben, Senas mezóben, Kemlő rét, Fűvenyes Láb, bár 
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egy-két erdőfolt még állt: Kerek feniẅ Dombon, Csere dombján. Ez utóbbi már szántó 
megjelöléseként szerepel 1759-ben, így kérdéses, hogy volt-e rajta ekkor még erdő, akárcsak 
a Tőgyes mezőn (kaszáló). Egy további határleírásnál magányos tölgyre találunk utalást: Kis 
Mezőbe a Cserefára mégyen. Az irtásokra szintén több hely utal. Az Eresztevény dombja 
helynév védett sarjerdőre utal az Orotás véginél.434 A falu határában több nedves élőhely volt: 
naid mezejen, az to melet, az Ju ferestǒ tonal, Czene tavánál, Megye sár .435 A helynevek a 
20. századig megőrizték az egykori növénytakaró és az erdőirtások emlékét: Égés, 
Gyertyános, Orotás, Aszaló, Barta-vágás, Bükk, Eresztövény.436 

A tusnádi határban/havasban már jobbára fenyőket írtak össze, de találkozunk más 
fajokkal is: Eger alatt, Csere mező. Az erdők visszaszorulása alighanem összefüggésben van 
az Erdő égése, Fűrész-lábja helynevek névadási motivációi mögötti tevékenységekkel.437 
Ugyanakkor Tusnádon a templomdombon, ma kisebb, vélhetően ültetett tölgyes látható, de a 
falu közelében korábban is voltak tölgyesek (1796): A Tusnád előtt valo Csere mezőn. 

A falu melletti szántók egy része a 16. században az Olt és a lenyúló erdők közé 
szorultak: Thusnadon alol az olthnak az thul felin vagion Birodalmok az heljben kit Juhosnak 
hínak, vicinussa aznak az olt egyik feleol, Mas feleol az Erdeo kit Juhusnak hiueonk. 1615-ben 
említenek egy patakba leuó tó heli-t, melyről némivel később 1622-ben írják: az Rauaz 
pataka teouteol fogua az mitacz patakateueig tudom hogj tilalmasba tartotta Becz palne nem 
szabad uolt masnak ezt halaznj, az Rauaz Patakaban ualo to helliet tudom hogj Becz Pal 
dugatta uolt fel... az gjukeresben uagjon egj to azt tudom hogj Becz palne tilalmasba 
tartottak; nem uolt szabad masnak ot halazj. Azaz számos patakot dugtak el és azt 
halászóhelyként birtokolták. A tavakban, mint másutt is láttuk varsákkal halásztak (1688): 
Vagyon egy Puszta Tó hely is a Varsa vécz nevű helly mellett. A patakok elrekesztése-dugása 
mellett itt is alkalmazták az ártéri vizek szabályozására a fokokat (1744): az Tusnadi Hataron 
Holt fok nevű Helyben. Ezeket a területeket részben kaszálóként hasznosították: Széna rétben 
a Holt foknál (1767).  

Itt kell rátérnünk kissé részletesebben a vízgazdálkodásnak és halászatnak a jelenleginél 
jóval nagyobb középkori szerepére.438 Az Olt árterei kiváló halászóhelyek lehettek mindig is, 
de emellett halastavak is viszonylag gyakran szerepelnek a későközépkori forrásokban. Ez 
nem csak a tágasabb Alcsíkon, de Felcsíkon is adatolt. A halászatnak számos válfaját 
művelték-alkalmazták. Egy 1667-es szenttamási tiltás szerint az Olt vizében … szikannyal és, 
kappagatóval vagy maszlaggal ..illetve garkűvel, habval halásztak. Ezt szabályozták 1676-ban 
is, ekkor korlátozzák a halászatot a Babora-Babosza, Lebed-Leseőd, Köd patakán.439 
Dánfalván 1638-ban említenek tavakat, melyek örökség részeként, bizonyára jövedelmet, 
megélhetést jelentő halastavak lehettek.440 A ma is jelentős ártéri résszel rendelkező Alcsíktól 
eltérően Felcsík jóval szárazabb területnek tűnik. Az Olt szabályozása és az erdők kiirtása 
előtt azonban itt is szép számmal voltak nedves élőhelyek. Borzsovában, mely az Olttól 
ugyancsak távoli falu, a 17-18. században malmot, halastavat említenek (Boroua falua 
aluegeben az orzag hidgian fefelliel egy molnot – 1633, Halas Tóra jővőben, a vagyis a 
Halasto kuttyára jövőben - 1759), azaz ekkor az itteni Nagy Mező belső részein is szép 
számmal lehettek bő vizű patakok, nedves területek. Taplocán szintén említik az Oltból 
leválasztott haltartóhelyeket: Az olth mellett a Baxa fokában... szénat termű mindenkor 
tilalmas kaszáló (1757).441 
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Az Olt alcsíki, több ágra szakadó, kanyargó szakasza, széles árterével azonban igazi 
halparadicsom lehetett. A halászó helyeket azonban fokok kialakításával, halastavak 
létrehozásával is növelték.442 A fokokat gyakran az Olt levágott meandereiből alakították ki 
áradáskor vizet engedve a kiszáradt mederbe, majd azt lezárták, illetve varsákkal rekesztették 
el. Szükség esetén újabb vízmennyiséget is engedhettek bele, gyakorlatilag haltenyésztő 
helyekként működtek. Rájuk vonatkozó forrásaink késeiek, 18. századiak ugyan, de igen 
valószínűnek tűnik, hogy már a középkorban is alkalmazták őket. Ilyen fokról tudunk 
Alcsíkon több helyen: az Tusnadi Hataron Holt fok nevű Helyben (1744). Ezeket a területeket 
utólag részben kaszálóként hasznosították: Széna rétben a Holt foknál (1767). A 
halastavakban „alföldi” csikász élet folyt: Csatószegen 1734-ben az itteni fokot említik Az ólt 
mellett az szeke hidgjan feljűl szélljes fokon alól. A helynév és az ártér élésének 
összefüggéseire egy későbbi, 1773-as adat világít rá: néhai Nagy Márton a mi élt azon 
Csikászó Désa Sára Tónak felibe Csikászot, Varsáit ottan tartotta midőn mások varsáit ott 
tanálta ki hánta onnan egybe is vagdalta, az eo halála után is Nagy József mikor érkezet 
csikászot ottan. Nyilvánvaló, hogy nem csak a szentsimoni foknál, hanem az Olt mentén majd 
minden faluban hasonlóképpen hasznosították az ártereket, holtágakat, tavakat, fokokat.443 
Verebesen is kialakították a megáradt Olt vizének szabályozására, visszatartására a fokokat: 
Fok-Árok nevű helyben, Oltmelett valo Fok árokja.444  

A halászatnak régészeti nyomait is ismerjük, a csíkkozmási Becz-kúria egyik 
szemétgödrében halpikkelyeket, rákollókat, kagylót is találtunk. 

Úgy tűnik tehát, hogy a 17-18. századi közvetlen adatok, illetve közvetett helynévi 
nyomok alapján jól dokumentálhatóak a korabeli környezet eltérő elemei. A mai, illetve az 
újkori állapothoz képest; feltételezzük, hogy a kora újkorra rekonstruált állapot fokozottabban 
igaz lehet a korábbi századokra vonatkozóan. Hasonló jelenségre figyelt fel az ország hideg 
sarkaként ismert, szomszédos Gyergyói-medence néprajzát kutató Tarisznyás Márton is, aki a 
terület történeti néprajzi feldolgozása kapcsán hívta fel a figyelmet arra, hogy Gyergyó eredeti 
növénytakarója, erdőállománya jóval változatosabb volt. A medence alsó részein kiterjedt 
mocsarakat, közöttük erdőket, azon belül is lombhullatókat, tölgyeseket feltételezett. Fő 
forrásait neki is a 17-18. századból ismert helynevek alkották, de a népemlékezet is megőrizte 
az egykor a települések közvetlen közelébe elterülő erdők emlékét. Fontos hangsúlyozni, 
hogy 1586-ban a kepét két kalongya búzával és harmadfél kalongya zabbal fizették ki, azaz 
ekkor itt bizonyíthatóan búzatermesztés is folyt. Adatai szerint a 15-16. században jobbára a 
települések közvetlen közelében folyt mezőgazdasági művelés, majd a 17. században a 950-
1000 m magasságig húzódtak a szántók. Ezzel egyidőben a települések közötti erdők irtása is 
lezajlik és csupán kicsiny foszlányok maradnak meg a 18. század végéig.445 A csíki adatok 
egyértelműen hasonló folyamatokra utalnak. Az irtások azonban már a magyar nyelvű 
lakosság ideérkezése előtt megindultak, vagy az Árpád-kor első felében, a vegyes szláv-
magyar lakosság idején. Erre látszik utalni a Szécsény helynév, amely irtásra utaló szláv 
etimológiájú helynév.446 

A szomszédos Kászon-székből hasonló helyneveket, adatokat sorolhatunk. Felső 
faluban (ma Kászonfeltíz) 1692-ben Halas to-t említenek, a 17-18. századtól meg Csere, Nyr 
hát, Gyertyános, Aszalvány Byk allia, Demeter-vesze, Gyertyános bükke, Ken-csere, Nagy-
csere, helyneveket.447 Altízen hasonlóképpen: Aszalvány-fej, -pataka, Égett-vész, Eger, Fa-
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aszalás, Gyertyános, Mező-vész, Nyáras, Csere-ponk, Nyíres.448 Impéri környezetre utaló 
helynevek: hegjes chiere oldalaban (1592);) Nyaras, halsto (1641); Szász Vágása, Csere 
oldala, Csere hágó.,  egi puszta malom ... az Pap kapujanal (1656); Likadon is Vaion egy 
nagy Tanorok kertem ... Mihaly Istvannal orottűk es kerestűk (1660). A falutól távol eső 
területeket a természet kezdte már a 17. században is visszahódítani: Hirmos Tetein egy regi 
parlagot esztena hellyett mellyet az erdő fel kezdet venni (1698).449 Egy újabb összeírásból 
ismertek: Aszalvány pataka, Aszalvánban (1780), Bor vésze (1730), Égettvész, Orotás, 
Rakottyás (1731 e.) helynevek.450 Jakabfalván 1669-től adatolhatóak erdők nevei: Gyertyanos 
neuw helyben, nyir haton; Csere-ódal (1774).451 Far Bik alat (1619), Nyíres Vász töve (1708), 
Szász vágása (1774).452 Az újfalvi történeti helynévanyagban a 18. században Küs Bük, 
Cserere hagoban, Egres Nyaka, Veszes, Varga Nyíre, Aszaló, Vágás Too, Csére alatt 
nevekkel találkozhatunk.453 A falu jelenkori és történeti helynévanyagában ezek nagyrésze 
visszaköszön: Aszalvány (1772), Csere-hágó, -alatt, -völgy (1698,1713), Jáhoro-Juharos, 
Nyáros-sorka (1772), Ótovány, Rakottyás, veres –vész.454 

 
 

5.4. ÖSSZEGZÉS 
 

A demográfiai növekedés és a nagyobb földterületet igénylő kétfordulós határhasználat 
egyik következménye volt, hogy a medence alsóbb részein egykor bizonyára terjedelmes 
erdők fokozatosan kezdtek visszaszorulni, sőt eltűnni. Ezek nyomait a 16-17. századi 
forrásokban már több esetben csak helynévként találjuk meg, ilyenek a szép számmal 
adatolható aratás, irtás, orotás, vész neveket viselő szántók. A régi erdők összetételét a 
helynevek meglehetősen jól rekonstruálják, ezek alapján a 16-17. század előtt, sőt néha még 
ekkor is többfelé számolhatunk lombhullató erdőkkel, ligetekkel. Ha tehát a 17. századi 
fafajra, erdőre, irtásra utaló dűlőnevek már szántókra, kaszálókra vonatkoznak, akkor az 
irtásokat már jóval korábban, feltehetően a 15-16. században elkezdték-elvégezték. A 
számtalan csere összetételű helynév alapján Csíkban az erdők jelentős része tölgyes volt a 17. 
századig.455 A jelenkorig a tölgyesek egyik járulékos hasznosítása a makkoltatás. A 17. 
századi gyergyói végzésekben kifejezetten említik az ottani Nagy Rét nevű faluközi mezőn 
található Égett Tölgyfa erdő kapcsán a makkoltatást.456 Disznótartás céljaira az árterek is jól 
hasznosíthatóak voltak. Ezek ismeretében helyi, csíki írott adat híján is bizonyosak lehetünk a 
középkori sertéskondák létében. Az erdők eltűnésével a makkoltatást a szomszédos területek 
erdeiben igyekeztek megoldani.457 

Az irtások eredményeként a medence Olt-menti alsó részein a 16-17. századra már 
biztosan kialakult egy nagy összefüggő nyílt rész, melyen több falu határa osztozott, és 
amelyet több ízben Nagy-mezőnek neveztek, noha rajta még több erdőfolt is létezett.458 
Felcsíkon a Rákostól Taplocáig terjedő nyílt terület szintén ezt a nevet viselte, de alcsíki 
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társához hasonlóan itt is számolhatunk erdős részekkel.459 A szinte azonos földrajzi 
viszonyokkal rendelkező Gyergyói-medencében nagyon hasonló folyamatok játszódtak le. Ott 
már 1662-ben, illetve 1674-ben is több falu közösen igyekezett szabályozni a falvak között 
található Égett Tölgyfa (!) nevezetű erdő, illetve a Nagy Rét használatát.460 

A falvak közötti erdők sorsát a mezőgazdasági területek terjeszkedése pecsételte meg, 
amit csak fokozott a felső utasítás kötelezettsége. Imreh István említi, hogy 1771-ben, illetve 
1776-ban Carato ezredes elrendelte a falvakhoz közel eső erdők irtását és szántófölddé 
alakítását. Noha a falutörvények egyértelműen jelzik, hogy a helyi közösségek ragaszkodtak 
erdeikhez, óvták azokat, akadtak olyan helyi hivatalosságok is, akik ezzel szemben foglaltak 
állást. 1801-ben írták, hogy abban kellen utat és módot találni, miként az szükség felett való és 
gazdasági előmentének akadályára szolgáló erdők pusztíttathatnának. Szerintük nem hogy 
akadályozni, hanem ösztönözni kellene az erdők pusztítóit, hogy a szénafüvek és legelők 
helyei növekedjenek.461 Ez olyannyira sikerrel járt, hogy a 18. század végi katonai térkép 
tanúsága szerint a falvak közötti, medencealji erdők teljesen eltűntek. Az alcsíki részek 18. 
századi állapotát, illetve az erdőtakarónak azt követő változásait az újabb térképek alapján 
próbálták modellezni.462 A csereerdők kiirtásának egyenes következménye lett, hogy a 18. 
században makkoltatni már csak más vidékek erdeiben lehetett.463 

Az erdő azonban még a 19. század elején is fontos megélhetési forrása volt az 
ittenieknek, a korabeli urbáriumok, parasztvallomások alapján a térség lakói leginkább a 
fafeldolgozásból és az állattartásból éltek. Ekkor még jó kiegészítő élelmezési lehetőség volt a 
halászat és a vadászat is.464 

A klíma lehűlésével azonban egyre inkább megváltoztak a feltételek. Az 1820-as 
parasztvallomások alapján kiderül, hogy nem csak Erdélyben, hanem az egész Székelyföldön 
belül is itt voltak a legalacsonyabb termésátlagok, egy elvetett szem után jó esetben három-
négyet takarítottak be. Noha a gyümölcsök, zöldségek nem vagy alig teremtek meg, a 
gabonaneműek között mindenütt feltűnik a búza is. A két nyomásban művelt szántóföldeken a 
búza mellett, rozsot, árpát, zabot, lencsét, lent, kendert, borsó, fuszulykát (babot), káposztát 
termeltek, illetve több nemét a veteményeknek.465 

Az állattartás kiemelkedő szerepét természetesen nem lehet tagadni, aligha véletlen, 
hogy míg a 17. században a vármegyék esetében az adókulcs az „eke” volt, a székelyeknél ez 
a „vonó marha.” A teherviselés megállapítása tehát az igavonásra alkalmas nagyállatok száma 
alapján történt.466 Még száz év múlva is azt vallották a csíkiak, hogy a dombon, hegyen levő 
szántókat négy ökörrel lehet csak megszántani.467 

Az aszó helynév és száraz völgyek kapcsán kell megemlítenünk, hogy az erdők 
eltűnésével több patak is elapadt és ezzel együtt felgyorsult az erózió. A régi, mára már eltűnt 
vagy érré apadt patakok vízhozama lehetővé tette, hogy majd minden csíki faluban több 
malom is működött. Ezekre már nem csak a 16. századtól adatolható helynevek, de még a 18. 
század végi első katonai felmérés is egyértelműen utal. A környezeti rekonstrukciók fontos 
eszköze a lelőhelyek topográfiai vizsgálata és ezek összevetése a tájrégészeti elemekkel, 
hiszen ezek az adatok kölcsönösen megerősíthetik egymást. Néhány példa. 

A Csíkszentkirály-Karimósarka lelőhely ma az Olt magas terasza és egy mély, alig 
csordogáló csermelyt rejtő völgy által bezárt háromszög alapú területen fekszik, csupasz 
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domboldalak alján. Mai szemmel nézve érthetetlen, hogy a mindenfelől magas, meredek 
teraszokkal szegélyezett területen hogyan alakulhatott ki település, hogyan jutottak vízhez az 
ott lakók. Ha azonban feltételezzük, hogy a környező dombok egykor erdővel borítottak 
voltak, amint erre helynevek utalnak, akkor adódik a következtetés, hogy a domboldal 
vízmegtartó képessége sokkalta jobb lehetett a mainál. A beerdősödött domboldalból fakadó 
forrás nyilván természetes, lankásabb (gyökerekkel megkötött) mederben kanyargott és nem 
volt olyan gyors lefolyású, így eróziós hatása is kisebb volt. Feltételezésem szerint tehát az 
erdők ismeretlen korban, de nagy valószínűséggel a 13-14. századot követő kivágása vezetett 
oda, hogy a talajvíz szintje leereszkedett, a csapadék immár gyorsabban zúdult le a környező 
dombokról és beásta magát az amúgy is homokos altalajba. Így keletkezett az a meredek mély 
völgy, amelynek martjaiból ma érthetetlen magasságban kerülnek elő, omlanak le az egykor 
patakmenti házak, objektumok lazább betöltésű gödrei. Ráadásul az erdőtakaró 
megszűnésével a domb eróziója, a talajmozgás is felgyorsult, így a víz és a szél hatására az 
alsóbb részeken ma 100 cm-t is meghaladó régészetileg steril homokréteg fedi, az egykor 
felszínre épített, és a felszínbe beleásott régészeti objektumok fölé. 

A domb túloldalán a mindszenti tízesek kialakulásában is fontos szerepet játszhattak az 
egykor jelentősebb mellékpatakok, melyekre ma szinte csak a felszín utal, víz már alig folyik 
bennük. Ezek mentén, illetve ezeknek a völgyben folyó „fő” pataknak az összefolyásainál 
jöttek létre az úgynevezett tízesek. 

Egy eltűnt patak létére utalhat a Csíkszentimre-Zöldfák lelőhely is, amely ugyan az Olt 
árterének a szélén fekszik, de környezetében ma nincs állandó vízfolyás. A középkori 
települések azonban szinte mindig befolyó patakok környékén jöttek létre, és a környék 
felszíni formái legalábbis valószínűvé teszik egy korábbi, kiszáradt patak létét. A kissé 
délebbi Bedecs egykor bővizű patak mentén alakult ki, ami a 18. századi térképeken még 
látható, de mára gyakorlatilag nyoma veszett. A 19-20. század fordulóján olykor még 
áradással is fenyegette az ott lakókat.468 Egyértelműbb a helyzet a Csíkszentkirály-Őrház 
lelőhelyen, ahol mély bevágódások jelzik, hogy egykor bővizű patak(ok) alakították ki a 
felszíni formákat. 

A belterületen azonosított középkori lelőhelyek gyakran olyan eltűnt egykori 
vízfolyások, patakok mellett találhatók, melyekre ma csak a felszíni formák, illetve csak a 
régi térképek, illetve helynevek utalnak. Ilyen az erdőtakaró megszűnésével kiszáradt 
vízmenti lelőhelyeket azonosítottam Kotormány, Rákos, Göröcsfalva, Kozmás, és Szensimon 
területén is. 

Látható, az önmagukban megmagyarázhatatlan régészeti megfigyelések nélkül több 
talajmorfológiai, környezetrégészeti kérdés kerülte volna el a figyelmünket, de adataik 
összevetése kölcsönösen kiegészítik, magyarázzák az elsőre függetlennek tűnő jelenségeket. 

Az áttekintés egyik következtetése az, hogy a Csíki-medencében egy időben, egyszerre 
volt jelen kétféle táj, hegy és mocsaras ártér, illetve síkság, így párhuzamosan folyhatott 
kettős-hármas életmód: hegyvidéki, „síksági” és ártéri gazdálkodás együtt. Ugyanakkor a 
középkor kései századaitól adatolható növénytakaró arra utal, hogy a középkor folyamán 
olyan klíma lehetett, amely lehetővé tette a lombhullató erdők, közte a tölgyesek kialakulását 
és fennmaradását a 17. századig. Ennek a kedvezőbb klímának nyilván nem csak a 
növénytakaróra, de a korabeli településtörténetre is döntő hatása lehetett. Magyarán 
bizonyosnak tűnik, hogy a középkor folyamán enyhébb éghajlati viszonyok uralkodtak a 
Csíki-medencében. Ennek fényében nem tekinthető reálisnak az a rekonstrukció, amely az 
ezredforduló környékén csupán jegenyefenyő-bükk társulásokkal számol a térségben, és ez 
alapján von le településtörténeti következtetéseket: „A Székelyföld lucfenyvessel övezett 
medencéi ugyancsak gyéren megszállt gyepűelvének tekinthetők.”.469 A rekonstruált 
                                                 
468 Vitos 2002. 171. 
469 Györffy – Zólyomi 1994. 20-23. 
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lombhullató, vegyes társulások alapján valószínűsíthető, hogy a korabeli mezőgazdaság 
feltételei, a vegetációs időszak, a termeszthető növények skálája és hozama nem különbözött 
olyan élesen a belső-erdélyi területek viszonyaitól, mint ahogy az a 18. századtól napjainkig 
végigkövethető. Így már kevésbé szorul magyarázatra, hogy miért nem volt településtörténeti 
szempontból klimatikus, és így gazdasági akadálya annak, hogy a Csíki-medencében a 
nyugatabbi területekkel párhuzamos településtörténeti folyamatok menjenek végbe be. Itt 
utalnunk kell azokra az új eredményekre, melyek szerint a 10-13. században alapvetően a téli 
félév volt a mainál enyhébb, a növénytermesztés szempontjából kritikus tavaszi fagyos napok 
száma csökkent, és így a vegetációs időszak hosszabbá vált úgy, hogy a téli és nyári félév 
közötti anomáliák csökkentek.470 Ennek jelentőségét a zárt, hegyközi Csíki-medence esetében 
aligha kell hangsúlyozni. 

Az itt rekonstruált kedvezőbb klimatikus viszonyok nem állnak magukban, kiválóan 
illeszkednek a klímatörténeti kutatások európai adataihoz, melyek szerint az ezredfordulót 
követő évszázadok éghajlata kiegyensúlyozottabb és enyhébb volt a kis jégkorszakként 
emlegetett 16-18. századnál.471 

A középkort követően azonban a környezeti viszonyok megváltoztak. Felcsíkon az 
évszázadokig működő madarasi fejedelmi vashámor faigénye, a mezőgazdasági területek 
növelése miatt a medence belső részeiről teljesen eltűntek az erdők, a 18. század végi katonai 
felmérésen már mutatóban sem látni erdőket a falvak között. A lokális változás mellett 
azonban globális folyamatok is hatottak, a 16. század végén kezdődött az úgynevezett kis 
jégkorszak,472 amely az antropogén hatásokkal együtt jelentősen megváltoztatta a Csíki-
medence erdeinek kiterjedését és összetételét. A lehűlés felerősítette (létrehozta?) a zárt 
hegyközi medencékben a szélcsendesebb tavaszi, őszi időszakokban rendszeressé váló 
termikus inverziót, a hosszas ködös periódusokat, aminek következtében a vegetációs időszak 
lerövidült, Csík és Gyergyó, a szomszédos vidékekhez képest is hangsúlyosan hideg vidékké 
változott.473 Talán az is megkockáztatható, hogy a Csíki-medence esetében elhelyezkedése, 
zárt jellege miatt a bekövetkező éghajlati változásoknak drasztikusabb következményei 
voltak. Ennek „hasznát” a kevésbé igényes, hidegtűrő fajok látták. A kiirtott lombhullatók 
helyén a természetes visszaerdősödés, már ahol volt ilyen, új fajokkal zajlott le: a 
lombhullatók, tölgyesek helyét alapvetően a fenyőfélék vették át. Ebből adódik, hogy 
számtalan -csere összetételű helynévvel rendelkező dűlőrészben ma vagy nincs erdő, vagy 
csak fenyőerdők találhatók. A fenyő a talaj összetételét is megváltoztatja, így oda a 
későbbiekben sem tudnak lombhullatók visszatelepülni. A ma tapasztalható fenyő 
monokultúra tehát nem azonosítható a középkori állapotokkal. A lehűlés nyomán, a 
lombhullató erdőkkel szinkronban, visszaszorulhatott több olyan gazdaságilag hasznosítható 
természetes és termesztett növényféle (zöldségek, gyümölcsök), amely a középkorban még 
általánosan elterjedt lehetett. Ennek bizonyítására azonban pollenelemzésekre, és hiteles 
régészeti feltárásokból származó további növényi maradványok (pl. szenült magok, 
iszapolásból származó növényrészek, fitolitok) vizsgálatára lenne szükség. 

                                                 
470 Zatykó 2010. 842. 
471 Brázdil 2003. 206-209., Rácz 2008. 
472 Rácz L. 1993., 2003., 2008. 
473 Amikor 1764-ben Michael Conrad von Heidendorf osztrák parancsnok Csíkból Háromszékre tette át 
székhelyét, „Szibériából a Paradicsomba lépett át” ld. Imreh – Pataki 1992. 146. 
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6. A CSÍKI TELEPÜLÉSEK KÖZÉPKORI LELŐHELYEINEK 
ADATTÁRA 

 
 
 
 
Az adattárban a középkorban adatolt falvak a disszertáció témájához igazodva, a 

későbbi településtörténeti folyamatoktól és a jelenlegi közigazgatási beosztástól függetlenül 
önállóan szerepelnek. Félrevezető, és a középkori viszonyokat messzemenően torzító eljárás 
lenne ugyanis, ha például a jelenkorban mesterségesen, több település csatolásával 
felduzzasztott Csíkszereda város alegységeiként, lelőhelyeiként jelenne meg több olyan falu, 
amely a középkorban Csíkszeredától független, jelentősebb, esetenként jóval korábbi 
település volt. 

Több falu esetében felmerül az adattár szerkesztésének fenti problémája, nevezetesen 
hogy egyes lelőhelyek a középkori falvak összeolvadása miatt ma más falu területére esnek, 
mint középkorban. A lelőhelyek mai közigazgatási egységeket követő, egy tételben történő 
besorolása megfosztaná e középkori falvakat középkori lelőhelyeiktől. A történeti hűségre 
törekvő besorolás esetén viszont előfordulhat, hogy a középkori viszonyokat nem ismerő 
olvasó hiába keresné az általa esetleg ismert lelőhelyeket egy-egy mai település lelőhelyei 
között. Éppen ezért egyrészt a lelőhelyek a középkori falvak szerinti besorolásban szerepelnek 
az adattárban, de a helynév mellett mindig első helyen feltüntetem, hogy közigazgatásilag ma 
mely település határán belül találhatóak. Másrészt az egyértelmű azonosítások érdekében az 
eljárást fordítva is alkalmazom. A jelenlegi falvak „saját” lelőhelyeit követően azokat a 
lelőhelyeket is felsorolom, amelyek a középkorban más falu területére estek, illetve utalok 
arra, hogy esetleg kapcsolódó részletes leírást mely adattári további adattári tétel alatt lehet 
majd megtalálni.  

Az adattár a települések hivatalos magyar nevének ABC sorrendjét követi (már 
amennyiben van ilyen).474 A terepmunkák során a középkori templomok kapcsán számos 
olyan, a szűken vett településtörténeti szempontú vizsgálathoz szorosan nem kapcsolódó, de 
lényeges, új megfigyelés született, amely jelentősen szélesíti a templomok építéstörténetére 
vonatkozó ismereteket. Az utóbbi évtizedek régészeti kutatásai ugyanakkor több esetben igen 
fontos eredményeket hoztak a középkori egyházi építészet kérdéskörét illetően. Ezzel együtt a 
középkori faragványok felmérésével, az írott adatok, az egyre bővülő művészettörténeti és 
egyéb szakirodalom áttekintésével immár olyan anyag gyűlt össze, ami alapján szándékaink 
szerint a közeljövőben összegző igénnyel mutatjuk be a középkori csíki templomok 
középkori, illetve kora újkori építéstörténetét. Jelen dolgozatban tehát, a disszertáció 
témájához igazodva az egyházi emlékek bemutatása során nem törekedtem kimerítő 
építéstörténeti ismertetésre, de több ilyen észrevétel, megfigyelés szerepel a templomok 
ismertetésénél.  

 
1. Ajnád (Csíkszentmihály) 
Amádéfalva ld. Madéfalva 
2. Bedecs (Csíkszentimre) 
3. Boroszló (Csíkszentlélek, Csíkmindszent) 
4. Csatószeg (Csíkszentsimon) 
5. Csíkbánkfalva (Csíkszentgyörgy, Ittkétfalva) 
6. Csíkborzsova 
7. Csíkcsekefalva 

                                                 
474 MHASz. 
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8. Csíkcsicsó 
9. Csíkcsomortán 
10. Csíkdánfalva 
11. Csíkdelne 
12. Csíkjenőfalva (Csíkkarcfalva) 
13. Csíkkarcfalca – Nagyboldogasszony (Csíkjenőfalva) 
14. Csíkkozmás 
15. Csíkmadaras 
16. Csíkmenaság 
17. Csíkmindszent (Boroszló) 
18. Csíkrákos (Göröcsfalva) 
19. Csíkpálfalva 
20. Csíksomlyó (Csobotfalva, Vardotfalva, Csíkszereda) 
21. Csíkszentdomokos 
22. Csíkszentgyörgy (Körösmény, Csíkbánkfalva, Jenőfalva, Kotormány, Monyasd, 
Ittkétfalva) 
23. Csíkszentimre (Bedecs) 
24. Csíkszentkirály (Poklondfalva) 
25. Csíkszentlélek (Boroszló) 
26. Csíkszentmárton 
27. Csíkszentmihály 
28. Csíkszentmiklós 
29. Csíkszentsimon 
30. Csíkszenttamás 
31. Csíkszereda (Csíktaploca, Zsögöd, Csíksomlyó, Vardotfalva, Csobotfalva) 
32. Csíktaploca (Csíkszereda) 
33. Csíkverebes 
34. Csobotfalva (Csíksomlyó, Vardotfalva) 
35. Göröcsfalva (Csíkrákos) 
36. Hosszúaszó (Csíkmindszent) 
37. Ittkétfalva (Csíkbánkfalva) 
38. Jenőfalva (Csíkszentgyörgy) 
39. Kotormány (Csíkszentgyörgy) 
40. Lázárfalva 
41. Madéfalva (Amádéfalva) 
42. Martonfalva (Zsögöd, Csíkszereda) 
43. Monyasd (Csíkszentgyörgy) 
Nagyboldogasszony ld. Csíkkarcfalva 
44. Poklondfalva (Csíkszentkirály) 
45. Szeretszeg (Tusnád) 
46. Szépvíz 
47. Tusnád (Szeretszeg) 
48. Vacsárcsi 
Vardotfalva ld.Csíksomlyó 
49. Zsögöd 

 
Az adadttár 1-es pontjában az adott település általános adatait ismertetem: 

elhelyezkedés, a falu román neve, közigazgatási és egyházi hovatartozás, illetve a helynév 
eredete. A 2. pontban a legfontosabb történeti adatokat sorolom, majd a 3. részben külön-
külön az egyes lelőhelyeket és ezek legfontosabb leleteit. A fenti adatokat esetenként 4. 
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pontban egy rövid összegzés zárja, ahol a korábban felsorolt és további idekapcsolódó adatok 
történeti értékelése is szerepel.  

 
 
 

1. AJNÁD (Csíkszentmihály) 
 
1.1. Ajnád Felcsíkon a Rákos-patak mentén fekszik; román megnevezése: Nădejdea; 
Csíkszentmihály része; az 1333-tól adatolt Szent Mihály plébánia filiája; a helynév eredete 
ismeretlen, vélhetően személynévből alakult.475 
 
1.2.  Írott adatok 

A falut középkori forrás nem említi. Kérdéses, hogy a középkorban önálló falunak 
tekintették-e, avagy Csíkszentmihály egyik elkülönülő részének (szegének). Az viszont tény, 
hogy a Csíkszentmihálytól jól elkülönűlő település területén a 16. század elején már állt 
kápolna (ld. alább). Földrajzi helyzete és középkori kápolnája alapján önálló településnek 
tartható. 

1539-ben arról éresülünk, hogy Majlád István erdélyi vajda Barlafi Demeter in 
possessione Zent Mijhal vocata, in sede chijk lévő örökségét Véczkei Székely János ellenében 
néhai Zsögödi Czakó Benedek özvegyének, Margitnak és gyermekeinek Kristófnak és 
Margitnak ítéli. Ugyanekkor említik Egregius Michael Sandor de Zent Mijhal és Joannes 
Zekel-t (ez utóbbi igényt is tartot az örökségre), akik a birtokrészeit (omnibus terris arabilibus, 
ac siluis et pratis ville, eciam Nijres vocati) jogtalanul élvezték.476 Ez alapján egyértelműnek 
tűnik, hogy a 16. század elején a kerezstúr-széki személy(ek)nek is volt részbirtoka 
Csíkszentmihályon. Ennek ismeretében nem kizárható, hogy az ajnádi kápolnával kapcsolatos 
hagyománynak, amely Bernáld/Bernárd/Bernád nevű alapítóról szól, valós történeti értéke 
van. 

Annál is inkább, mert csíkszentmihályi Sándor Mihály éppen a mezőmadarasi Bernáld 
Balázzsal (Blasius Bernad/ Bernald) volt a székelyek közös követe 1554-ben I. Ferdinándnál 
és a pozsonyi országgyűlésen.477 A Bernádoknak további csíki kapcsolatai is voltak. Talán 
éppen itteni, csíki jelenlétüknek, birtokuknak kösszönhető, hogy az említett Balázs egyik 
unokája csíkszenttamási Lázár Farkas felesége lett (domina Clara, consorte egregii et agilis 
Wolphangi Lazar de Zent Thamasfalwa, filia vero egregii agilis condam Francisci filii olim 
Blasii Bernald de. Mezeomadaras).478 

1614-ben Csíkszentmihály 166 családfővel a legnépesebb csíki falvak közé tartozik, 
egész pontosan a harmadik.479 Az itt összeírt 164 családfő alapján igazoltnak vélem azt a 
feltételezést, hogy e kirívóan nagy érték annak is köszönhető, hogy ideszámolták az akkor 
már bizonyára létező Ajnád lakosságát is. 

Ajnád nevének első említésével 1634-ben találkozunk, amikor egy telekcsere kapcsán 
említenek Csík székben Z. Mihály megyében Aynad falvában egy ülés helyet.480 Ebből 
egyértelműen kiderül, hogy a településnek már a 16. században is léteznie kellett. Szintén erre 
utal egy 1638-as ferences jelentés, melyben elírt alakban ugyan, de Anyad Csíkszentmihály 
filiájaként jelenik meg.481 
                                                 
475 Fehértói 2004. 272. (1272 Einarth/Ainard) 
476 SzO II/56-59. 
477 SzO VIII/287., SzO II/112-114. 
478 SzO VIII/326. 
479 SzO ú.s. IV/517-519., ld. még Garda 1999. 50. A két népesebb falu, Csíkszentgyörgy és Csíkszentimre, nagy 
lakosságszáma biztosan több kisebb település családfőinek együttes összegén alapszik, ld. ott. 
480 Sándor lvt. 72-73. 
481 Litterae II/300. (922-924. oldalak) 
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1.3. Középkori régészeti lelőhelyek 
 
1.3.1 Szent István kápolna 

A falu központjában, a Lóvészre vezető főút mellett áll a Szent Istvánnak szentelt 
kápolna. A mai épület 1846-ban épült, a hagyomány szerint egy régi kápolna helyén.482 A 
helytörténeti irodalomban rendre visszaköszön a kápolna építésével kapcsolatban egy 1514-es 
alapítási-építési dátum, illetve a „Bernád” család kápolnaépítő szerepe, anélkül azonban, hogy 
ennek forrását ismertették volna.  

Az épület külső megjelenése alapján valóban nem régi, látható középkori részletei 
nincsenek. A harangozó útmutatása alapján 2010 őszén a kápolna sekrestyéjének belső falán 
kis felületű falkutatást végezve egy egyszerű, csúcsíves késő gótikus szentségtartófülkét 
tártunk fel (16/1-2. kép). Ezen melyen jól olvasható volt az 1514-es (?) dátum (Botár I., 
Darvas L., Kósa B.). Jelen ismereteink szerint ez a felirat a Csíki-medence legkorábbi kőbe 
vésett epigráfiai emléke. 

Az írott források közvetett adataira, a helyi hagyományra, illetve a megtalált évszámos 
emlékre alapozva meggyőzőnek tűnik, hogy itt valóban állt a 16. század elejétől egy olyan 
kápolna, melyet az itt (is) birtokló Berná(l)d család építtetett. 

 
1.3.2. Réh 

Az Árpád-korinak meghatározott lelőhelyet János Pál és Kovács Dénes azonosította. A 
CsSzM régészeti leltárkönyvében 2897-es leltári számmal egy innen származó edény 
szerepel, melyet rajzon is feltüntettek. Ezen egy rádlis/fogaskerekes (?!) oldaltöredék látható. 
A CsSzM régészeti raktárában az idetartozó töredékek között azonban nem találtam Árpád-
kori darabokat, csupán későközépkori-újkori töredékeket.483 A lelet azonosításáig, illetve 
újabb leletek előkerüléséig a réhi lelőhely csak feltételesen tartható Árpád-korinak. 

 
1.3.3. Szent Ilona kápolna 

A falutól nyugatra emelkedő domboldalon, a vasútvonaltól mintegy 100 méterre a 
kaszálón enyhe kiemelkedés kő romokat rejt (16/3. kép). A helyiek szerint ez egy Szent 
Ilonának nevezett kő kápolna romjai. „Szent Ilona úttya pedig onnan veszi eredetét, mivel az 
útnak felin a mező külső feliben a Szent Ilona asszony tiszteletére kápolna volt építve, 
amelynek a helye és romjai most is láthatók, ideje pedig tudatik, mikor épült volt.”484 A rom 
kora ismeretlen, a kápolna középkori eredete kérdéses. 

 
1.4. Összegzés 

Az írott források hallgatása ellenére a régészeti leletek és kőfaragványok alapján 
biztosan állíthatjuk, hogy Ajnád területe legkésőbb a 16. századtól lakott volt. Az alapján, 
hogy a 16. század elején már kápolna is állt a faluban, továbbá archaikus jellegű helyneve, 
illetve az 1643-as Ajnádfalva említés alapján valószínűnek tartom, hogy a középkor végén 
nem csak Csíkszentmihály egyik szege, „tízese” volt, hanem „igazi” falunak tekinthető. 

 
AMÁDÉFALVA ld. Madéfalva 
 
 
 
 
 

                                                 
482 Orbán 1869. 73., Léstyán 2000. 273. 
483 Ld. még Rep. 152.  
484 Pesty 1864. 
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2. BEDECS (Ld. még Csíkszentimre) 
 
2.1. A falu Alcsíkon, az Olt balparti teraszán fekszik, az egykori Bedecs-, Konc-patak mellett 
(17. kép); Nincs román neve, ma Csíkszentimre falu egyik része, tízese (ld. Falu, szeg, tízes - 
fejezet); tőle délre az egykori Tenkeszegben áll a Szent Imrének szentelt középkori 
plébániatemplom; a helynév a Bed, Bede Árpád-kori személynévből, cs-képzővel alakult.485 
 
2.2. Írott adatok 

1567-ben a 25 denáros adólistán Bedechij ...26/una est exempta szerepel, úgy, hogy 
külön (!) Szentimre is előfordul 30 portával, tehát közel azonos súlyú települések lehettek.486 
Ekkor tehát Bedecset még önálló falunak tekintették. Az ezt követő kölönböző összeírásokban 
azonban önállóan már nem szerepel, bizonyosra vehető, hogy lakói a csíkszentimrei listákon 
szerpelnek. Erre utal az első teljes 1614-es összeírás, ahol Szentimre kimagaslóan magas 
családfőszámát valószínűleg az ideszámolt a bedecsi lakosok duzzasztották fel (166 összeírt 
fővel a második legnépesebb falu).487 Tény ugyanakkor, hogy Bedecsnek saját határa és 
identitása volt a középkorban, amint erre a koraújkori adatok egyértelműen utalnak, azaz a 16. 
századot megelőző időszakban szinte biztosan önálló, külön településként létezett. Így volt ez 
még a 17. század elején is, 1601-ben ugyanis Bedecz falui megjelöléssel említettek egy 
személyt.488 Ennek ellenére az egykor jól körülhatárolt bedecsi határ még jó ideig ismert 
maradt, amint erre az 1631-es, illetve 1632-es Bedechi határba, illetve Bedecsi Felső 
Mezöben megnevezések utalnak.489 

A 17. század közepénél későbbi források tehát már nem említik külön Bedecset, így ma 
már eldönthetetlen, hogy a Szentimrén összeírt 24 lófő és főember közül kik lehettek bedecsi 
lakosok, birtokosok (ld. Csíkszentimre írott adatok). Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a 
plébániatemplom a Bedecshez tartozó Tenkeszegben áll, akkor igen valószínű, hogy a lófők 
és főemberek legalább fele itt lakhatott. 

A különállás emléke azonban később is adatolható: „Szent Imre községnek hajdon, 
mégpedig a keresztény világ előtt, volt neve Begyes, mivel akkor csak azon része állott, mely 
most Bödets egy külön tízes, későbben egyesült Felszeg, Alszeg és Pálszeg tízesekkel s lett 
egy közönséges megye (…) mert ezen falu része Bödets, mi hajdon Begyes volt, egy kissé 
emelkedett helyen fekszik. Megválassza a más tízesektől egy közbeeső kaszáló rét és az 
úgynevezett Olt folyama, s azért ma is külön topographiai néven van 126 hold 
kiterjedéssel”.490 A faluba, bizonyára a plébánia mellett a 16. század végén már iskola 
működött, ugyanis az 1605-ben már említik Gergely Deákot, majd 1622-ben egy terület 
kapcsán azt írták, hogy „vicinusa az oskola földe.”491 

 
2.3. Középkori régészeti lelőhelyek 
 
2.3.1. Szent Imre plébániatemplom 

A Szent Imrének szentelt plébániatemplom a ma Bedecsnek nevezett részben. A falu és 
temploma hiányzik az 1333-1334-es pápai tizedjegyzékből. A templomból nem ismerünk 
gótikus periódusnál korábbi részleteket (18. kép).A falu földrajzi elhelyezkedése, a területén 
található Árpád-kori régészeti lelőhelyek, illetve az itt álló, (13-?) 14. századi Margit-kápolna 

                                                 
485 Fehértói 2004. 101. (1211: Bedech) 
486 SzO II/220. ill. SzO ú.s. VII/62: Bedech 
487 SzO ú.s. IV/512-513. 
488 Szabó T. 2006, 7. 
489 Uo. 24. ld. Még Botár 2011 CsSzMÉ 
490 Pesty 1864. 
491 Szőcs 2009. 518. 
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(ld. alább) azonban igen valószínűvé teszik, hogy a 14. században már állt itt templom, de e 
feltételezésnek egyelőre nincs kézzelfogható bizonyítéka. Talán nem véletlen, hogy a 
szomszédos falu templomának Szent István a védőszentje. A templom első említése a 16. 
század végétől ismeretes, de ebből a korból már tárgyi emlékei is maradtak meg. 

A falu közepén, Bedecsben álló plébániatemplom mai formáját a 1767-ben nyerte el, 
amikor „A hajót teljesen új formába öltöztetik. A régi templomból megmarad a torony és a 
szentély, de azok is átalakítva. Az egykori hálóboltozatnak és gótikus záróköveinek csak 
nyomai állapíthatók meg”.492 Ez utóbbi állítás azonban tévedés, a szentélyben nincs nyoma 
középkori boltozatnak. A nyugati harangtorony ma fedélszékkel takart keleti falán egy 1750-
es felirat alatt egy jóval alacsonyabb (kb. -4 m) tető nyoma látható, így egyértelműnek tűnik, 
hogy a hajó legalább részben őrzi a középkori falakat, melyre csak ráfalaztak a 18. században 
(18/3. kép). A saroktámpilléres toronyba két helyről lehet bejutni. Egy kis csúcsíves bejárat a 
második szint déli oldalán található, illetve a nyugati karzatról is nyílik egy csúcsíves bejárat. 
A toronytestnek a második szint felett határozott párkánya van. E felett a vakolaton eltérő 
falazattextúrájú szintek vannak, ami alapján a torony középkori építésűnek tartható és 
legalább két-három építési periódusa volt (18/3-4. kép). A fenti megfigyelések alapján 
feltételezett középkori torony létét az 1716-os vizitáció megerősíti (Turris in fine).493  

A templom középkori szárnyas oltárából több táblakép megmaradt, amelyek ma külön 
fémkeretes tartókba vannak beépítve (18/5. kép). Ezek a legkorábbi festett csíki táblaképek, 
koruk a 15. század végére tehető. Témáik Mária élete illetve Krisztus passiója. 
Művészettörténeti megfigyelések szerint két kéz munkái. Németalföldi hatásokat mutató 
kivitelezésük alapján a csíkszentdomokosi táblaképpel is rokoníthatók. A szentélyből 
vélhetően 1673-ban kerültek ki, amikor Henter Ferenc új oltárt készíttetett.494 

A templom körül jelentős feltölt(őd)éssel kell számolni. 2008-ban a templom körüli 
munkálatok során (fűtésszerelés) egy árokkal átvágták a cinterem északi felét. Ebben a több 
mint egy méter mélységű árokban nem láttam bolygatott sírok nyomait, azaz a jelenlegi 
járószint jóval magassabban van, mint a középkori (18/6. kép). 

A cinterem külső déli oldalán közvetlenül a fal mellett, a templom déli falától alig 10-15 
méternyire 2007-ben és 2012-ben is felügyeltem az ivóvízvezeték és a szennyvízcsatornák 
ásását, de egyik alkalommal sem észleltem temetkezésre utaló jeleket. Biztosak lehetünk tehát 
abban, hogy a templom körüli temető nem lépte túl a mai cinterem vonalát, azaz déli irányban 
meglehetősen szűk kiterjedésű lehetett. A középkori templom körüli temetők általános 
alaprajzától való eltérésnek komoly oka lehet. Azt gondolom, hogy ennek hátterében az áll, 
hogy a templom építésekor és a temető kialakulásakor már rég használatban volt az Olt 
gázlója felé tartó út, aminek a következő fontosabb állomása az erdővidéki Magyarhermány 
lehetett. A temető tehát ahhoz igazodva, de azt nem bolygatva terjeszkedett. Amennyiben a 
jövőben sikerül netán igazolni a templom Árpád-kori eredetét, úgy az egyben a hermányi út 
ante quem keltezését is megadja majd. 

Visszatérve a templom építéstörténetére, a középkori periódus(ok) ellenőrzésének jó 
lehetősége lett volna a templom közelmúltban végzett „helyreállítása”. A frissen vakolt falak 
kialakítása előtt azonban ismereteim szerint nem volt falkutatás, illetve a lábazati rész 
fedetlensége és a mellette húzódó kavicságy miatt gyanított drén lefektetését sem kísérte 
régészeti felügyelet. 
 
2.3.2. Kúria-utca – Tenkeszeg 

Csíkszentimre falu jelenlegi részei közül a helynevek alapján a balparti Bedecs a 
legkorábbi, hiszen a –szeg összetételű, illetve Oltelve megnevezésű részek nevei másodlagos 

                                                 
492 Léstyán 2000. 252. 
493 Inquisitio, ERKEJ 135. 
494 Balogh 1943. 125, 157, Lángi – Mihály 2004. 22-24. 
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alakulásra, túlsó parti szemléletre utalnak. Neve alapján szintén másodlagos alakulású lehetett 
a Bedecstől délre álló egykori Tenkeszeg, ami ma már nem élő helynév, ma a teljes balparti 
településrészt Bedecs néven emlegetik. 

A lelőhely tehát a középkori Bedecs falutól délre, az Olt bal, keleti partján a magas 
árvízmentes, délnyugatra néző terasz déli részén található. A területen korábban többen 
végeztek terepbejárásokat,495 újabban Kedves Ferenc, helyi lakos rendszeresen gyűjt régészeti 
leleteket, ezek kora a vaskortól az újkorig terjed. Középkori megtelepedés a 13. századtól 
igazolható (hullám- és csigavonalas oldaltöredékek, (19. kép). E korszakra utalnak a 
sepsiszentgyörgyi SzNM régészeti raktárában található Janovits-féle gyűjtés darabjai is (20/1-
8. kép).496 Egy-egy hullámvonalköteges, illetve bevagdosott díszes töredék alapján korábbi 
település is valószínűsíthető. Ezt követően a tagolt, gyorsabb korongon készült peremek 
alapján folyamatos lakottsággal kell számolni. 

2007-ben régészeti felügyelet során az utca tengelyében vízvezetéknek ásott árokkal 
több gödröt bolygattak. Ezek egyike a későbbi rábontás során egy 4. századi kemencebokor 
munkagödrének bizonyult.497 Több gödörből, illetve az akkor végzett terepbejárások során 
14-17. századi leletanyag került elő (20/9-17. kép). Ezek viszonylagos sűrűsége (az árok alig 
80 cm széles volt) arra utal, hogy a középkori település súlypontja erre keresendő.  

 
2.3.3. Henter-kúria (Kúria-utca) 

A falu déli szélén egykor hatalmas összefüggő telken áll a romos Henter-kúria. A 
helytörténet ugyan csak 1707-től számol a Henterek ideköltözésével,498 de a környékén 
gyűjthető középkori leletek alapján valószínű, hogy a Henterek a 17. század második felében 
egy korábbi udvarház telkére költöztek. Ezt az udvarházat már 1671-ben emíltik: az Tőnke 
szegj neme udvarház.499 Ha csak a helyi előkelő családok lakhelyeivel számolunk 
előzményként, akkor legvalószínűbb megoldásként a Hadnagy család, illetve, a faluban 
hosszabb-rövidebb ideig birtokos Andrássy, Becz, Jánosi családok udvarházai is szóba 
jöhetnek. Tekintettel arra, hogy Henter Ferenc és Benedek már 1701-ben főrendű ember 
Szentimrén,500 előfordulhat, hogy amennyiben Henter Benedek felesége Hadnagy Kata, a 
szentimrei Hadnagy család tagja, akkor a Henterek e házasság révén kerültek Csíkba.501 

Ma az épület fedél nélkül és levert vakolattal áll, látható, bizonyathatóan középkori 
részlete nem ismert, ezért úgy tűnik, a Henterek jelentősen átépítették a meglévő udvarházat, 
vagy teljesen új épületet emeltek a koraújkorban. Előbbi lehetőségre utal, hogy az épület 
északkeleti felében a kőfal tengelye megtörik.502 Valószínűnek tűnik, hogy ez lehet az épület 
legrégibb magja. Az bizonyos, hogy az udvarházhoz már 1671-ben Halas Toh és hál tarto 
helyek tartoztak. 503 

Egyéb adat híján feltételesen a középkori udvarházhoz kapcsoljuk a CsSzM régészeti 
gyűjteményében („Csíkszentimre” lelőhelyű, ltsz. 891, 22/9-11. kép) azonosított 15-16. 
századi gyorskorongolt, fehér angóbos, máskor zöldmázas, szamócarátétes vörös 
edénytöredékeket. Szintén bizonytalan a 187. ládában tárolt csempék esetleges kapcsolata a 
kúriával (ld. Kishegy lelőhely). 

 

                                                 
495 Rep. 198. 
496 A leleteket Sztáncsúj József segítségével tanulmányozhattam. 
497 Botár 2011/b. 
498 Forró 2008. 26. Henter Benedek már jóval korábban, 1686-ban már alcsíki királybíróként működött ld. 
Veszely 1860. 295. 
499 Szabó T. 2006. 25. 
500 SzO VII/57. 
501 E családi kapcsolatra Darvas Lóránt hívta fel a figyelmemet. 
502 Ezt a megfigyelést Darvas Lórántnak köszönhetem. 
503 Szabó T. 2006. 25.  
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2.3.4. Zöldfák 
A lelőhely Bedecstől (Csíkszentimrétől) 1200 méterre északra, az Olt baloldali 

árvízmentes teraszán, közvetlenül a vasút mellett, illetve az ártérbe félszigetszerűen benyúló 
földnyelven terül el. A bizonytalan megfogalmazás oka az, hogy az egykori lelőhelyet a vasút 
építésével, az ’50-es évektől homokbányászattal bolygatták, majd a ’90-es években 
betöltötték és elegyengették. Így az egykor kifejezetten gazdag lelőhelyről ma már csak 
szórványosan gyűjthető régészeti leletanyag.  

A lelőhelyen 1962-1964-ben Ferenczi István ásott a csíkszeredai múzeum 
munkatársaival, majd a bánya műveléséhez igazodva mások is gyűjtöttek be onnan leleteket. 
Ezekről utóbb Viorica Crișan számolt be, aki csak késő vaskori leletanyagot említ cikkében.504 
A bánya északi oldalán egy középen osztott tűzterű edényégető kemencét tártak fel, amelyet a 
feltáró, múzeumbarát Orbán Gábor elbeszélése alapján dák-korinak határoztak meg.505 
Tekintettel arra, hogy a lelőhelyről Árpád-kori leleteket is ismerünk (21/2.3.4. kép),506 
felmerül annak a lehetősége, hogy az ismertetett darabok között netán középkoriak is 
lappanghatnak. Ilyenek a kézikorongolt darabok között szereplő tölcséres peremű 
körömbenyomással díszített edénytöredék.507  
 
2.3.5. Őrház – Kishegy - Futballpálya 

A lelőhely a falu északkeleti szélén, a focipálya környékén húzódik. Innen Kedves 
Ferenc 13-14. századi leleteket (magas tölcséres peremet, hullám és csigavonalas 
oldaltöredékeket), illetve későközépkori mázas csempetöredékeket gyűjtött be. A CsSzM 
régészeti raktárában ugyaninnen kézikorongolt késő népvándorlás és/vagy Árpád-kori jellegű 
díszítetlen oldaltöredék mellett, hullámvonalas Árpád-kori oldalak, és későközépkori (15-16. 
századi) tagolt peremű fazekak töredékei is találhatók (22/1-8. kép). A töredékek zöme 
gyorskorongolt, galléros peremű vörös fazekak része. A leletek a 186. ládában találhatók (ltsz. 
854.), míg a következő 187. ládában jelentős leltározatlan csempeanyag lappang (21/13. kép). 
Pontosabb lelőhelyük ismeretlen. 

 
2.3.6. A CsSzM régészeti raktárában (158. láda, 871. ltsz.) „Szentimre” megjelöléssel belső 
peremdíszes (11-12. századi) peremtöredékek és hullámvonalköteges oldaltöredékek, ill. 
további rövid, vaskos, levágott peremtöredékek találhatók (23. kép). Nagy valószínűséggel 
valamely előző bedecsi lelőhely leletei. 

Szintén ismeretlen a „szentimrei” meghatározású csempetöredékek pontos lelőhelye 
is,508 de a bedecsi-tenkeszegi udvarház alapján gyaníthatóan a balparti lelőhelyek 
valamelyikén kerültek elő. 

 
2.3.7. „Bedecs” megjelöléssel a 1987-es leltározatlan terepbejárási anyagok között (Viorica 
Crișan, Cornel Beldiman) 12-13. századi töredékek (hullámvonalköteg, rövid levágott, ill. 
magas tölcséres peremek), illetve tagolt, 14-15. századi peremek is találhatók (24/1-10. kép). 
Kérdéses, hogy ezek a fenti lelőhelyek valamelyikéről, vagy az északi falurész, azaz a 
ténylegesen egykori Bedecs belterületéről származnak-e. 
 

                                                 
504 Crișan 1996. 361-374. 
505 Az utóbbi időben egyre több korábban vaskorinak (dák) meghatározott lelőhely, lelet esetében az derült ki, 
hogy azok valójában 4. századiak. Tekintettel arra, hogy a lelőhelyen, illetve a közelben ismerünk korabeli, 
Marosszentanna-Csernyahov kultúrához tartozó objektumokat, lelőhelyeket, ezt a lehetőséget itt sem zárhatjuk 
ki. Talán nem véletlen, hogy a kemence legközelebbi párhuzamát a székelyudvarhelyi (Lok) gót településről 
ismerjük.  
506 Ltsz: 832/189 láda) 
507 Crișan 1996. (fig. 10/6). A leletek leltári száma 2044. (189. láda), 832. (182. láda), 2758. 
508 Kémenes 2005. 107-108. Ltsz: 2586., 2727., 3101., 4066., 2586., 4063. 
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2.3.8. Belső-utca. 
A CsSzM raktárában a leltározatlan régi terepbejárási anyagok között, az egykori 

Bedecs és Tenkeszeg közötti, a mai főúthoz képest valóban belső utcaként meghatározható 
területről galléros (13-)14. századi peremtöredékeket ismerünk (24/11-14. kép). 

 
2.4. Összegzés 

Bedecs és a szomszédos Szentimre esetében a templom védőszentjének neve meglepő 
módon nem annak a településnek vált a nevévé (Bedecs), ahol az épület áll, hanem a túlparti 
falué (Szentimre), és csak a két település egyesülése után vált közös nevükké. Hasonló 
folyamat zajlott le a szomszédos Csatószeg-templomalja – Szentsimon esetében is. 

Legvalószínűbb, és a régészeti adatokkal összhangban álló lehetőség, hogy Bedecs 
korábban létezett, míg a túlparti Szentimre későbbi alakulású, és létrejötte a templom építése 
idején történt. Helynévtani megfontolású rekonstrukcióinkat a régészeti leletek részben 
igazolják. Míg a balparti, bedecsi részben és környékén több Árpád-kori lelőhely ismert, 
addig a jobbparti Szentimréről egyelőre hasonló leleteink nincsenek. Nem állíthatjuk azonban 
azt, hogy ilyenek nem lappanganak egyelőre ismeretlenül. 

Úgy tűnik, itt már tetten érhető az a folyamat, amint a templom titulusa nem csak 
kiszorítja egy település korábbi nevét, hanem az „egyházmegye” a plébánia alá tartozó 
településrészeket is egyetlen keretbe foglalja, egyesíti.  

Bedecsnek elkülönülő része volt Tenkeszeg is, amelynek a kezdetei szintén 
visszanyúlnak a (12-?) 13. századra. E néven ugyan csak későn, 1669-ben említik első ízben, 
de Bedecstől való távolsága miatt önálló településrésznek tarthatjuk. Valószínűnek tűnik, 
hogy a Szent Imrének szentelt templom e két településrész közé, egy rendszeresen használt út 
mellett épült fel. 

 
 

3. BOROSZLÓ (ld. még Csíkmindszent és Csíkszentlélek) 
 
3.1. A Mindszent-pataka (az Olt balparti mellékvize) mentén, Csíkszeredától délkeletre 
található (25. kép).; nincs román neve; az 1333-ban összeírt Csíkmindszent és Csíkszentlélek 
tízesei, illetve filiái; a helynév vagy a Borozlo személynévből, székely ágnévből, vagy szláv 
eredetű szilfás értelemmel, vagy közszóból alakult helynév. 509 A Boroszló nevű falurész 
egyházi szempontból két részre oszlik, a falucska egyik fele a szentléleki, a keleti fele a 
mindszenti plébánia alá tartozik. A nyugatabbi települési tömböt Nagyboroszlónak is nevezik, 
megkülönböztetésül a keletebbi, a maga során szintén két részből álló Kisboroszlótól 
(Mindszentboroszló). 

Az egyházi felosztás vélhetően középkori eredetű, bár az nem egyértelmű, hogy egy 
létező falut osztottak-e ketté a plébániahatárok kialakításakor, avagy fordítva már 
megszilárdult faluhatárra, létező plébánia-joghatósági határra utólag telepedve oszlott meg a 
település a két plébánia között. A két rész közötti határt ma az utca, illetve egy kereszt jelzi. A 
homályos hátterű történeti előzmények miatt, a középkori forrásokra építve Csíkszentlélek és 
Csíkmindszent Boroszló nevű részeti, tízeseit itt mutatom be. 
 
3.2. Írott adatok 

1569 november 17-én Andrássy Mártont és fiát beiktatják a szentkirályi részjószágba és 
egész Csíkszentimre helységbe, ahol szomszédairól (Nobilibus Agilibus Petro Adorijan, 
Thoma Imre, Alberto Adorijan, Michael Chijko de Borozlo) is szóltak510. Ez aligha 
történhetett volna meg, ha Boroszló ekkor nem önálló település lett volna. 
                                                 
509 FNESZ I/241, Fehértói 2004. 144. (1214: Borozlou/Buruslou) 
510 SzO II/262. 
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Az ekkor említett személyek egy szintén 1569-es összeírásában már Mindszenten 
szerepelnek, úgy, hogy Boroszlót ekkor már nem említik. 511 Igaz, hogy a mindszenti névsor 
végén, vélhetően az azonos „lakhely” miatt, elkülönülten vannak összeírva, de itteni 
besorolásuk egyértelműen jelzi, a 16. század második felében Boroszló esetében már nem 
mindig volt egyértelmű, hogy Mindszenttől független település-e, avagy annak egy kisebb 
része. Ebből adódik, hogy a későbbi összeírásokban önállóan már nem szerepel. Kivételt 
képez a középkorban gyökerező filiális viszonyokat rögzítő jezsuita összeírás. 1638-ban 
Leone da Modica Mindszent plébániás faluról írja, hogy: habetque duos pagos filiales 
Hozuásó, Boroslo.512 
 
3.3. Középkori régészeti lelőhelyek 
 
3.3.1. Belterület – 116-117. telek 

A telek tulajdonosa szerint a csűr mögött faültetés alkalmával nagy mennyiségű 
kályhacsempére bukkant. Elbeszélése alapján úgynevezett „római fejes”, 17. századi darabok 
lehettek, de egy mázatlan vörös oromdísz alapján 16. századi csempék is lappanghatnak ott 
(26/17. kép). Hitelesítő ásatás nélkül bizonytalan, hogy itt egy későközépkori, kora újkori ház 
in situ fűtőberendezése, avagy egy szemétgödör található-e.  
 
3.3.2. Belterület – Mindszentboroszló, Kicsiboroszló tízes.  

A helynév Kis-, Kicsi- előtagja azt sejteti, hogy ez a rész utólagos a „nagyobb” 
(régebbi?!) Boroszlóhoz képest. Ez alapján arra gyanakodhatunk, hogy Kisboroszló 
(Mindszentboroszló) a Szent Lélek plébánia alá tartozó Boroszló faluból jött létre a 
szomszédos Mindszent falu és plébánia területén. A Mindszent-pataka jobb, északi partján a 
21-26. házak kertjében jellegtelen középkori cserepeket gyűjtöttem, de közötte 
hurkatechnikával készült Árpád-kori darabok (hullámvonalköteges oldaltöredék is), illetve 
tagolt peremű 13-14. századi töredékek, és gyorskorongolt sárgás-vöröses későközépkori 
darabok is előfordultak. 

 
3.3.3. Kisboroszlótól (Mindszentboroszló) keletre és Nagy tízes között a szántókban 2008-ban 
egy kiszáradt északi mellékpatak jobb, nyugati oldalán, a Mindszent-pataka jobb árvízmentes 
partján Árpád-kori és 13-14. századi tagolt peremeket gyűjtöttem (26/1-16. kép). Az itt 
végzett hitelesítő ásatás (2008.) kutatóárkaiban azonban nem bukkantunk középkori 
telepnyomokra. A marton később magnetometriás mérést is végeztettünk, mely során több 
anomália jelentkezett.513 Az anomáliákra nyitott szondákban azonban csak intenzív 
vasolvasztásra utaló salakos réteget, illetve kevés 4. századi cserepet találtunk. A patak 
partján tehát a helyi gyepvasat használva folyt a népvándorlás korában vasolvasztás. A 
középkori leletek ugyankkor azt jelzik, hogy ez a rész az Árpád-korban és az azt követő 
században szintén lakott volt. 
 
3.4. Összegzés 

Boroszló egyházi (és világi) megosztottsága az egyházi berendezkedés archaikus, 
konzervatív jellege miatt minden bizonnyal középkori állapotokat őríz. A töredékes források 
Boroszló település egykori önálló voltára utalnak, de arra már nem elégségesek, hogy a 
településtörténeti folyamatokat hitelesen rekonstruálhassuk. A falucska a 16. század végére 
elveszítette önállóságát, részei Szentlélek és Mindszent „tízeseivé” váltak. 

 

                                                 
511 SzO II/262., SzO II. 273. 
512 Relationes 252. 
513 A méréseket Călin Şuteu (Gyulafehérvár) végezte, segítségét itt is megköszönöm. 



 110 

 
4. CSATÓSZEG 
 
4.1. Alcsíkon az Olt bal partján és a Fiság patak befolyása által közrezárt magas teraszon (27. 
kép); román neve: Cetăţuia; Csíkszentsimon falu része; középkori neve: Chijato zegh, Chjato 
Zeg; területén áll az 1333-ban már szereplő Szent Simonnak szentelt plébániatemplom.; a 
helynév Árpád-kortól adatolható személynévből és –szeg képzővel alakult.514 
 
4.2. Írott adatok 

Chijato zegh 25 portával szerepel 1567-ben a 25 denáros adólistán, míg az 1569 körüli 
összeírásban Chjato Zeg-en 11 főt írtak itt össze (Chjato Peter, n. Pal Farkas, Andras Miklos, 
Balassi Janus, Leorynt Janus, Ereos Janus, Ambrus Illjes, Andras Demeter, n. Borrobas 
Danjel, n. Fejer Anthal, Imreh Peter).515 1570-ben II. János király Andrássyaknak adott 
kiváltságlevelében említik: ... Portiuncule Chyatozege vocate in predicta possessione 
ZentSimon illetve ugyanott: Chiatozege.516  

Még ugyanebben az évben egy peres ügy (?) kapcsán több idevaló emberről emlékeztek 
meg: Petro Imre, Andree Mijklos et Ambrosio Illijessij de Chijatozegh... ill. Benedictum et 
franciscum Darwas de eadem Chijatozegh.517 

Az Andrássyak 1575-ben kegyvesztetté váltak, birtokaikat elkobozták. Így érthető, hogy 
1576-ban Chatoszeg 15./Illustrissimi Principis fl. 6/50, Alberti Király fl.  6/50, Francisci 
farkas fl. 2 adótétellel szerepel.518 A birtokok egy részére itt is a Beczek tették rá a kezüket, 
erre 17. századi vallomások utalnak. 1608-ban jegyezték le, hogy Giorgy András az Czyato 
zegbeli eoreogseget Becz Imrehnek ada eoreok arron azolta mihaly Vaida ki ieoueleig Becz 
Imreh bekesegesen birta. Pár évvel később, 1622-ben vallották: Tudom hogj Czjatozegben az 
Tanoroknak az felet . . . az Szent Jmrehj Georgy András az Bekes Hadakor feye ualtsagaba 
atta uolt Beczy Imrehnek Beczj Imreh adomanjabol mys bírtuk egj Ideigh. A zendülést 
követően Becz Imre másoktól is szerzett birtokot:  Hogj az Bekes hadabul haza Ieöttek uala, 
az Szent Jmrehj Gėòrgj András engemet s Fwsteòs Miklóst el hiua Beczj Imrehez. ott monda 
Beczj Jmrehnek Edes Vram az magam rezem eöreòkseget czjatozegiben kgnek adom . azt 
azért ada Beczj Jmrehnek hogj megh otalmazta hogj az orrát el ne messek, Ázt monda Beczj 
Jmrehis hogj azt neke(m) azrol adod hogj szentegjhazban kj uéòm az ostrangot (!) az 
ajakadbólhogj az orrodat el ne messek.519 

A Beczek mellett mások is jutottak birtokhoz a faluban. 1583. november 7-én Báthori 
Zsigmond erdélyi vajda hű szolgálataiért Székely Mózesnek Csatószegen, más néven 
Szentimrén pénzzel szerzett részjószágaiért siménfalvi részjószágot ad cserébe és nekik 
adományozza: in possessione Chatósegh, alio cognomine Szentimreh vocate in Sede Siculicali 
Csik existente.520 1614-ben 83 felnőtt férfit írtak össze a faluban, így a középkor végén 
tekintélyes méretű település lehetett.521 
 
 
 
 
 
                                                 
514 FNESz I/310. 
515 SzO II/220, ill. II/275.  
516 SzO II/289. 
517 SzO II/293. 
518 SzO ú.s. IV/42-43. 
519 ESzT VIII/104., 147. 
520 SzO IV/88-89. 
521 SZO ú.s. IV/508-509. 
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4.3.Középkori régészeti lelőhelyek 
 
4.3.1. Szent Simon plébániatemplom 

A Szent Simonnak szentelt plébániatemplom ma ugyan Csatószegen áll a főút mellett, 
az Olt magas teraszán, de a 18. században valójában Csíkszentsimon és Csatószeg között 
elkülönülten, a Templomalja/Szentegyházfalva nevű településrészen állt. Így szerepel még az 
I. katonai felmérésen is (Templum Alija). Erről a településrészről könnyen elképzelhető, hogy 
csak a templom megépülése után alakult ki. 

A templomot újkori kő cinteremfal övezi, ezen belül áll a nyugati harangtoronyból, 
azonos szélességű támpilléres hajóból és sokszögzáródású szentélyből álló középkori 
templom (28/1. kép). E mellé a 17-19. század között több melléképület: portikus, 
karzatfeljáró, északi kápolna épült. Újkori építéstörténeti adatait Léstyán Ferenc gyűjtéséből 
ismerjük. 1767-ben a templom újítására gyűjtenek, vélhetően az ezt követő átépítések során 
bontották le a középkori boltozatokat és alakították át a gótikus ablakokat. 1846-ban a tornyot 
építik újjá. Az ekkor előkerült oklevélből kitűnik, hogy építésének ideje 1664–1670 közötti 
évekre esik.522 

Fennmaradt kőfaragványai, berendezései közül a legkorábbiak késő gótikusak. Ilyen a 
gazdagon díszített déli bejárat,523 a hajóban egy barokk oltárba áthelyezett egykori 
szárnyasoltár képei,524 a szentély északi falán álló szentségtartófülke, illetve a kehely alakú, 
levéldíszes, csavart nóduszú, kőből faragott keresztelőmedence (28/2., 4-7. kép). 

A templomot 1333-1334-ben említik első ízben, majd 1477-ben arról értesülünk, hogy 
akkori plébánosa Krakkóban tanult.525 A megkutatott csíki templomok alapján nagy 
valószínűséggel állíthatjuk, hogy noha jelenleg egyetlen gótikus periódusnál korábbi 
faragványt sem ismerünk környezetében, az Árpád-korban már állt itt templom. 

A templom a későbbi bevatkozások ellenére meglehetősen egységes képet mutat, a 
szentély és a támpillérek lábazati párkánya a hajón is megtalálható, így elképzelhető, hogy az 
1333-ban említett templomot teljes egészében újraépítették a gótika korában. Természetesen 
az sem kizárható, hogy mai megjelenése a régi falak köpenyezésével alkult ki.526 A hajó a 
középkorban boltozott volt, a mostani alacsonyabb födém felett a padlástérben jól láthatók a 
boltozat nyomai a meszelt falon (28/3. kép). A hajótól nyugatra már 1716-ban állt a 
harangtorony, így elképzelhető, hogy mostani megjelenése ellenére van középkori periódusa. 

A jelenlegi sekrestye padlásterében jól látható a középkori sekrestye legalább egyszer 
magasított tetőzetének lenyomata. Ettől nyugatra az északi kápolna padlásterében szintén 
látszik egy korábbi, alacsonyabb nyeregtető nyoma, ami a középkori sekrestye melletti 
alacsonyabb épületrész (osszárium?) tetjének lenyomata lehet. Tekintettel arra, hogy ez a 
tetőzet ráfedett egy olyan vakolatra, amelyen bekarcolt kváderimitációt találtunk,527 kevésbé 
valószínű, hogy a tetőlenyomat a későközépkori szentélyt és sekrestyét megelőző korábbi 
periódus sekrestyéjének lenne a nyoma. 

A déli portikus padlásterében jól látható egy visszabontott támpillér nyoma, illetve ettől 
közvetlenül keletre, a déli gótikus kapu felett egy vakolatból kialakított plasztikusan 
kiemelkedő homorlat, amin több más, nehezen értelmezhető jel mellett a következő 
névtöredék olvasható: JOANIS SAN… (28/4. kép). 

                                                 
522 Léstyán 2000. 259-261. 
523 A míves kapu mindeddig elkerülte a kutatók figyelmét. A templom körül nem folyt sem régészeti, sem 
falkutatás. Tóth Boglárka 2002-2003 között végzett tanulmányútja során mérte fel a déli kaput, ugyanekkor a 
portikus padlásterében azonosítottuk timpanonjánk (?) részletét, és több középkori bekarcolt feliratot is találtunk. 
524 Balogh 1943. 303. 
525 MonVat 116., 116., 132.,, EO II.412. 
526 Csíkmenaságon ásatás és falkutatás tisztázta, hogy a későközépkorban a régi hajófalat köpenyezve alakították 
ki a gótikus szentéllyel azonos kivitelezésű támpilléreket és lábazati párkányokat. 
527 Tóth 2003. I/23. 
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A hajó vakolatán, különösen az északnyugati saroknál megfigyelhető egyenetlenségek 
alapján, azonban valószínűnek tűnik, hogy ezt a hajót egy (?) alkalommal, a támpillérek 
építésével egyidőben megmagasították. Ez alapján feltehető, hogy a hajó korábbi a gótikus 
építkezéseknél.  
 
4.3.2. Belterület – homokbánya/agyagbánya 

A Fiság jobbparti magas teraszán a homokbánya falából 15-16. századi edénytöredékek 
kerültek elő (fedő, lábas, füles fazék, 203. láda leltári szám nélkül). A töredékek mérete 
alapján valószínűleg itt egy szemetesgödörre bontottak rá a leletet begyűjtők. Bizonytalan, 
hogy innen, vagy ismeretlen lelőhelyről származnak-e a CsSzM raktárában található 15-16. 
századi csempetöredékek a falu területéről (29. kép).528 
 
4.3.3. Belterület – szántók 

A Fiság teraszának kissé fennebb eső szakaszán, északkeletre eső teraszán a szántásból 
(276-277. telkekkel átellenben) késő Árpád-kori, illetve későközépkori cserepeket, 
csempetöredékeket gyűjtöttünk (Botár I., Darvas L. (30/1-4., 15. kép). 
 
4.3.4. Belterület 

A falu területéről a CsSzM régészeti gyűjteményében ismeretlen lelőhelyről 
leltározatlan magas, tölcséres peremű, hullámvonalas 13. századi fazéktöredékek (112. láda), 
illetve, későközépkori csempetöredékek kerültek elő (30/5-8. kép). 
 
4.3.5. Belterület – a templomtól nyugatra az Olt magas teraszán C. Beldiman késő Árpád-
kori magas peremeket gyűjtött (30/9-14. kép). 
 
4.4. Összegzés 

Csatószeg, Szentsimon és „Templomalja” esetében hasonló településtörténeti 
előzmények gyaníthatók, mint Bedecs-Szentimre esetében. A Szent Simon plébániatemplom 
ugyanis nem a kora Árpád-kori leletekben bővelkedő Szentsimonban áll, és még csak nem is 
az egykori Csatószegen, hanem a kettő között. A régészeti leletek alapján biztosak lehetünk 
abban, hogy a mai Szentsimon falunak Árpád-kori előzményei vannak, és nyilván korabeli 
neve is volt. Ebből válhatott ki a régészeti leletek alapján még az Árpád-kor vége felé egy 
külön rész/szeg: Csatószeg. A templom, ismeretlen időben, de még a 14. század előtt e két 
település közé épült. Elhelyezkedése, illetve gyanított első periódusa egyben megadja 
Csatószeg ante quem keltezését is. A templomcím utóbb kiszorította az északi település(ek?) 
eredeti nevét/neveit, így az a rész Szentsimonként volt ismert már a későközépkorban is. Az 
egykori szeg fokozatosan önálló településsé vált, magába olvasztva a tempom körül kialakult 
településrészt is, így a templom nevét felvevő „anya” falu, Szentsimon saját egykori szege 
filiájává lett. 

 
 

5. CSÍKBÁNKFALVA 
 
5.1. Alcsíkon a Fiság középső szakasza mentén, a balról (keletről) befolyó Szentegyháza-
patakától délre található (31/1-2. kép).; román neve: Bancu; Csíkszentgyörgy falu része; 
középkori neve: Bankffalwa, Bankfalwa; az 1333-ban említett Szent György plébánia filiája; 
Árpád-kortól adatolható Bánk személynévből –falva utótaggal ellátott helynév.529 Nem kizárt, 

                                                 
528 Kémenes 2005. 104. Ltsz: 2564. 
529 FNESz I/160. (1222), Fehértói 2004. 87. (1199: Banc; 1135: Bankh) 
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hogy a falu nevében azt a Bánkot keressük, akinek fia Máté szerepel az első csíki, 1324-es 
oklevélben.530 
 
5.2. Írott adatok 

Az 1567-es, 25 denáros adólistán 20 adózási egységgel szerepel, majd a két évvel 
későbbi főemberek és lófők csíki listáján 21 főt írnak össze innen (Bankfalwa. Peter Balas 
Judex, few ember Becz Georne, Lofeyek. Orban Balint, Orban Istuan, Gal Matjas, Andras 
Kereztel, n. Nagij Mathe, Mjhal Kowach, Benedek Kowachne, Janus Kowach, Jacab Marton, 
Gergel Mjhal, Thamas Gergel, Balint Gal, Thamas Imreh, Vitus Peter, n. Adorian Anthal, Pal 
Andras, Mjhal Istuan, n. Kozma Barrabas, n. Pal Mjhalne).531  

1576-ban Bankffalwa cum Jttketfalwa 21./Illustrissimi Principis fl. 18, Relictae Pauli 
Becz fl. 1., Emerici Becz fl. 1/50, Relictae Pauli farkas d. 50.532 A legnagyobb birtokos 
ekkoriban tehát a fejedelem volt, akihez vélhetően valamely korábbi birtokostól (Becz 
Györgytől?) kerültek (elkobzás, kihalás, vétel útján?) a javak. 

1602-ben nincs főember a faluban, majd a falu 1614-ben 138 fővel szerepel az 
összeírásban. Ekkor egyedüli fő ember Lacz András, de a régi jobbágyok korábban részben 
Béldi Kelemen, illetve Becz Tamás emberei voltak.533 A nagy lakosságszám vélhetően annak 
köszönhető, hogy idesorolták a korábban önállóan is megjelenő Ittkétfalva és Kotormány 
lakosait is. 
 
5.3. Középkori régészeti lelőhelyek 
 
5.3.1. Becz-kúria 

A faluban a Becz-családnak nagy valószínűséggel állt udvarháza, de ennek helye nem 
ismert. 
 
5.3.2. Lehetségesnek tartom, hogy a közigazgatási elvhez igazodó korábbi leletgyűjtések 
során a „Szentgyörgy” lelőhellyel elraktározott leletek egy része bánkfavi eredetű. A falu 
területén 2010-ben folytatott csatornázási munkák felügyelete során nem kerültek elő 
régészeti objektumok, leletek.  
 
5.3.3. Belterület – Fiság bal, nyugati terasza. A patak és a menasági út közötti szántókon 
szórványosan jellegtelen középkori cserepeket gyűjtöttem. 
 
5.3.4. 1759-ben a Falu puszta hellye Vicinitásában említenek egy szántót.534 Bizonytalan, 
hogy ebben az adatban valamely korábbi település helyét kereshetjük-e. 

 
 

6. CSÍKBORZSOVA 
 
6.1. Felcsíkon a Borzsova és Szent Miklós patak összefolyásánál (31/3-4. kép).; román neve: 
Bârzava; Csíkszépvíz község része; az 1333-tól adatolt Szent Miklós plébánia filiája; a 
helynév a Bors személynév szláv birtokraggal ellátott változata (Bors birtoka, Borsé 
értelemben).535 

                                                 
530 SzO I/42-43. 
531 SzO II/221, uo. II/274. 
532 SzO ú.s. IV/42-43. 
533 SzO ú.s. IV/88., 496-498. 
534 Szabó T. 2006. 9. 
535 FNESZ I/243., Fehértói 2004. 144. (1071: Bors) 
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6.2. Írott adatok 

1496-ban egy jenőfalvi egyezségben a Csík széki tisztségviselők között említik agilis 
vir Matheus Fejier de Borsoua-t.536 Az 1567-ben a 25 denáros adólistán Borsowa 28 adózási 
egységgel, portával szerepel.537 1569 körü a főemberek és lófők összeírásában Borssowa  3 
főt írtak össze (Mijkola Janus, Janus Barrabasne vidua, Janus Ferenczne vidua),538 míg az 
1576-os Udvarhely, Csík, Gyergyó és Kászon-széki főemberek által fizetett 50 dénáros adó 
összeírásában  Borsowa-ban az alábbi tételek szerepelnek:  Illustrissimi Principis 12 fl 50 d, 
Johannis Lázár 1 fl, 50 d, Andrae Lázár 50 d. 539 1591-ben mások között a csíki vasbányák 
művelésénél szerzett érdemeiért mások mellett Borsova-i Béres Tamás kapott lófőséget 
Báthori Zsigmondtól.540 1614-ben 50 főt írtak össze a faluban.541 
 
6.3. Középkori régészeti lelőhelyek 
 
6.3.1. Szent József-kápolna 

A falu központjában álló kápolna hármas térfűzésű (torony, hajó, szentély). A szentély 
sokszögzáródású, nem azonos szélességű a hajóval. Építéstörténete bizonytalan. Léstyán 
Ferenc csupán 18. századi adatokat említ,542 de tudjuk, hogy valamely borzsovai kápolnába 
1614-ben brassói harangot hoztak.543 A mostani épületet szemmel láthatóan nyugat felé 
megnyújtották és tornyot is építettek hozzá, a források szerint a 18–19. században. A 17. 
században említett harang tehát még nem ebben a toronyban szolgált. A bővítést a párkány 
szabálytalansága, illetve függőleges repedések is jelzik. A bővítés előtti eredeti hossza 9,6 m 
lehetett (32/1-2. kép). Falkutatás nélkül csak feltételezni lehet, hogy a szentély oromfalainak 
közepén álló, nem középkori jellegű támpillérei és barokkos ablakai is utólagos beavatkozás 
során készültek. Szentélye, a szomszédos delnei Szent János templom szentélyéhez 
hasonlóan, a tizenhatszög három oldalával záródik, ami talán az időrend szempontjából is 
perdöntő lehet, azaz a kápolna magját középkorinak gyanítjuk. 
 
6.3.2. Belterület – Alszegen a 98. hsz. telkén néhány jellegtelen kézikorongolt oldaltöredék 
talán az Árpád-korra keltezhető. Ugyanitt néhány vörös oldaltöredék talán a 14-15. századra, 
illetve kisebb csempetöredékek a 16-17. századra keltezhetők. 
 
6.3.3. Belterület – Felszeg, faluköze. A 168-171., 176-os számú telkeken őskori kerámia, 
illetve salakdarabok kerültek elő. Árpád-koriak a kézikorongolt, olykor csigavonalas 
oldaltöredékek. Néhány kihajló, galléros peremtöredék, illetve vörös gyorskorongol, sűrű 
hornyolással díszített oldaltöredék alapján a lelőhelynek 13-15. századi objektumai is lehetnek 
a közelben (32/3-9. kép). Ugyanitt négyzetes tálalakú kályhaszem, gyorskorongolt tagolt 15-
16. századi perem is előkerült. 
 
 
 
 
 
                                                 
536 SzO VIII/167-169. 
537 SzO II/221. 
538 SzO II/272. 
539 SzO IV/45., SzO ú.s. IV/42-43. 
540 SzO V/151. 
541 SzO ú.s. IV/524-525. 
542 Léstyán 2000, 273. 
543 Veszely 1860, 145.  
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7. CSÍKCSEKEFALVA 
 
7.1. Alcsíkon a Cseke-patak (a Fiság baloldali mellékvize) bal oldalán húzódik, áthalad rajta a 
12A főút (33/1-2. kép); román megnevezése: Ciucani; Csíkszentmárton község része; az 
1333-ban említett Szent Márton plébánia filiája. Neve az Árpád-kori eredetű Cseke 
személynév és –falva utótag összetételével jött létre.544 
 
7.2. Írott adatok 

1566-ban Becz (Bech) Pál II. János király adományából Chekefalvaban harminch negy 
haz jobbagioth kapott.545 A faluban azonban már korábban is birtokoltak a Beczek. Egy 1613-
as vallomás szerint Mikor Donatioval az Czeke faluat Becz Palnak attak vala az előtt tudo(m) 
hogi Veres ambrus Varga Lőrincz oda szolgálták Becz Palnak.546 

Tekintettel arra, hogy 1567-ben a 25 denáros adólistán 32 portát írtak össze (Chijeke 
ffalwa ...32/vna lapicida), a falu az 1569-ben összeírt 10 lófőt leszámítva (Chijekefalwa. 
Daruas Istuan Judex, Lofew Gal Inche, Gal Balas, n. Vitos Janus, Lach Janus, Lach Ferencz, 
Lach Marton, Imreh Ambrus, Imreh Thamas, Imre Lazlo),547 jórészt Becz Pál birtoka lehetett. 
Egy későbbi oklevél (1570) további idevaló személyekről is említést tesz, II. János király 
Andrássyaknak adott kiváltságlevelében: ...francisco Lacz, Ladislao Imre Georgio Janos de 
Chekefalwa.548 Chykzentmarton-i Jakab András Zentmarton-i, Jakabfalwa-i, Menessag-i, 
Zentimre-i, Chyekefalwa-i és Zentgeorgy-i székely örökségeire 1570-ben kapott oklevelet.549 

1576-ban Chekefalva-n Becz Pál örökösei 21 forintos adójukkal 42 jobbágytelek után 
adóztak (Relictae Pauli Becz 21).

550 
A faluban azonban a felcsíki Blaskóknak is volt korábban birtoka. Egy 1586-os 

vallomás szerint Az a' hely' az Borjűkertel egietemben Blaskoyek zamara vala hogy meg 
halanak az Blaskoyek vgy kertelte be Becz Pal.551  A falu egy 1601-es fejedelmi levélben 
szerepel a Becz Tamás lánya, Erzsébet halála esetén Lemhényi Csomortányi Tamásnak ígért 
birtokok között is.552 

1602-ben nem írtak össze fő embert a faluban, és 1614-ben sem, amikor 93 családfőt 
írtak össze.553 1619-ben azonban kiderül, hogy mi lett a korábbi szentmártoni és csekefalvi 
Becz-birtok sorsa. Akkor a Z. Marton media pars településen ott lakó fő embert nem írtak 
össze, de a jobbágyokhoz a következő megjegyzést fűzték: Beldy Kelemen vram Eós Jobbagÿ. 
Az Altera pars possessionis Z. Marton-ban Beldi Kelemen vram Eős job. volt 4 (,!) fő. 1614-
ben 93 főt írtak össze Csekefalván.554 E jobbágyok, miként az a tusnádi adatokból kiderül 
Reghi Jobbagiok Beldi Vrame, kik az Beczeket is Zolgaltak es azok posteritassok.555  

 
7.3. Középkori régészeti lelőhelyek 
 
7.3.1. „Rom” – Becz-kúria 

                                                 
544 FNESz I/314. (1211), Fehértói 2004. 183. (1086: Cheke; 1138: Ceke) 
545 SzO II/209. 
546 ESzT VIII/627. 
547 SzO II/276. 
548 SzO II/288. 
549 EFK 83. (257.) 
550 SzO IV/45. 
551 ESzT VIII/627. 
552 SzO IV/149-150. 
553 SzO ú.s. IV/87., 501-502.,  
554 SzO ú.s. IV/652-657. 
555 SzO ú.s. IV/643. 
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Pesty Frigyes kérdőívére válaszolva a helyiek ezt írták: „Ugyanezen község Alszegében 
egy rom, melyet Lac István Alcsík alkirálybírája az 1644 évben lakta és jelenleg Miklos Pál 
lakik azon a helyen.” Az írott adatok alapján valóban valószínűnek tűnik, hogy a Beczeknek 
lehetett itt udvarházuk, de egyelőre azonosítatlan (eltűnt). 
 
7.3.2. Belterület-Guczman-kert 

A falu felső, keleti részén a patak jobb, északi oldalán 2010-ben terepbejárás során késő 
Árpád-kori cserepek kerültek elő.556 
 
7.4.Összegzés 

Darvas Lóránt és Kosza Antal terepbejárási megfigyelései szerint a patak jobb partján 
egyetlen kivétellel (Guczman-kert) nincsenek középkori lelőhelyek. Ez alapján valószínűnek 
tűnik, hogy a település Szentmárton felé eső határa a Csekefalva-patak lehetett, így a 
középkori település ennek a déli, baloldali partján húzódhatott. A falu legkorábbi ismert 
leletei Árpád-kor végi kialakulást sejtetnek, ami összhangban van az összetett helynév alapján 
valószínűsíthető időrenddel is. 

 
 

8. CSÍKCSICSÓ 
 
8.1. Felcsíkon az Olt bal oldali alacsony teraszán fekszik a Borzsova-patak mentén (33/3-4. 
kép). Jobbparti Csaracsó nevű része a források és a terepbejárások negatív eredményei szerint 
is újkori (?) alakulású; román neve: Ciceu, önálló közszég, középkori nevei: Chijcho, 
Chijchijo, Chycshio, stb., Delne (Szent János) filiája; a helynév Árpád-kori személynévből 
alakult puszta névadással.557 
 
8.2. Írott adatok 

A falu első adatolása 1539-ből ismert, amikor Emericus Lazar de Chijcho-t, egy örökség 
beiktatás ügyében mint vajdai embert említik.558 Lázár Imre viszont már korábban 1532-ben 
szerepel, amikor a csíkiakat képviseli egy budai követségben.559 

Egy évvel később egy gyilkossági ügy kapcsán bizonyos csicsói Illyés Albert fia Mihály 
fiai ellen intézkednek.560 A Lázár család utóbb több jobbágyot is kap II. János királytól 1566: 
Chijchoban tijz haz jobbagioth Lazar Janosnak, ami tekintetbe véve, hogy a falut 1567-ben 
mindössze 17 adóköteles portával írták össze, jelentős részben a Lázárok birtoka lehetett.561 
Az 1569-es főemberek és lófők összeírásában Chijchijofalwa 8 fővel szerepel 
(Chijchijofalwa. Few ember. Lazar Janus, Lofeijek. Sillo Georgj, Wajda Mathe, Thamas 
Anthal Peter, Thamas Janus, Fore Hannagj, Damokos Peter, Kelemen Mjhal), akik közül 
Lázár János utóbb több oklevélben is feltűnik a széki tisztviselők között.562 Vélhetően ugyanő 
(?) szerepel 1571-ben egy csíkszentkirályi örökségi perben Joannes Volphgangus Lazar 
néven, Mattheus Wyda de Chychyo-val egyetemben.563 1557-ben Andrássy Péterrel együtt a 
csíki sereg hadnagya egy hadjáratban.564 

                                                 
556 Darvas Lóránt szíves szóbeli közlése (leletek a KVÖI-ben). 
557 FNESZ I/328. (1225), Fehértói 2004. 196. (1067: Chycha:1257: Chichou)  
558 SzO II/56. 
559 Székely krónika 635. 
560 SzO II/59. 
561 SzO II/209, ill. uo. II/221.. 
562 SzO II/271., illetve II/254., 262. 
563 SzO II/ 
564 Székely krónia 641. 



 117 

Az Udvarhely, Csík, Gyergyó és Kászon-széki főemberek által fizetett 50 dénáros adó 
összeírásában Chycho faluban a fejedelem jobbágyai után 50 denárt, Lázár János jobbágyai 
után 16,5 forintot, Kelemen Bálint után 4 forintot, Márton Pál után 1 forintot, Cyryak Vitális 
után 1 forintot, Kósa Benedek jobbágya 50 denárt róttak ki, ami 47 egész jobbágyteleknek 
felel meg.565 

Jól látható, hogy a falu legnagyobb birtokosai a széki ügyekben eljáró Lázár család 
tagjai. A Lázár birtok azonban a Lázár Egyed halálát követően Petki Farkashoz került, kinek 
1614-ben kiskorú gyermekei, a királybíró Kelemen Bálint mellett, az egyedűli főemberek a 
faluban.566 Ekkor a faluban 125 felnőtt férfit írtak össze, tehát tekintélyes méretű település 
lehetett.567 
 
8.3. Középkori régészeti lelőhelyek 
 
8.3.1. Páduai Szent Antal-plébániatemplom  

A falu központjában, közvetelenül a főút mellett egy nyugati felén támpilléres hajóból, 
vele azonos szélességű, félköríves szentélyből, illetve nyugati harangtoronyból álló templom 
található, amelyet Páduai Szent Antal tiszteletére szenteltek. Csicsó azonban a középkorban 
Delne filiája volt, így az épület a középkorban csak kápolna lehetett. A hajó támpillérein 
faragott kő vízvetők vannak. A támpillérek azonban csak a hajó nyugati felén állnak, egy 
mintegy 10 m hosszú szakaszon, a hajó keleti felén és a szentélyen hiányoznak. Ez a rész 
lehet a templom legrégebbi, késő gótikus része. Szintén a gótikus kor alkotása az 
oltárasztalban található faragott kőkeretű és eredeti vas rácsát megőrző szentségtartófülke 
(34/1-2. kép). 2011-ben engedély nélküli kutatások zajlottak a templomnál, ami az alapfalak 
vizsgálatát és talán falkutatást is magába foglalt. E során állítólag megállapították, hogy az 
alapozások különböző korszakokban készültek, a hajó talán a legkorábbi lenne, és ezért az 
alapfalak eltérő mélységűek. 568 

Középkori forrás nem említi a kápolnát. Léstyán Ferenc szerint 1699. nov. 26-ról 
paphívásról és papmarasztásról van adat, ami alapján feltételezi, hogy nem a zavaros 17. 
században épült, hanem itt már előbb templom volt s annak papjáról akartak gondoskodni. Az 
1784. évi püspöki vizitáció megállapítja, hogy a templom egyik részén régiségének jeleit 
látták(„obscura antiquitatis signa visebantur”), ami szintén jóval korábbi éptést sejtet. 1776-
ban, 1782-ben megkísérli az elszakadást az anyaegyháztól, de a jóváhagyást csak 1783-ban 
kapja meg.569 Korábban tehát csak kápolna lehetett. Az oltárba beépített szentségtartófülkét 
többen gótikus faragványnak tartják.570 

Tekintettel arra, hogy a közös plébániatemplomtól még távolabb esett, mint Delne, ahol 
éppen a távolság miatt már a 16. században biztosan állt a faluban középkori kápolna, 
valószínű, hogy Csicsóban legkésőbb ugyanakkor szintén épülhetett kápolna. A 
harangtornyon látható 1450-es évszám újkori ugyan, de talán helyi hagyományt őriz. A 
kápolnának az eddig ismertett adatoknál van korábbi írott említése is. 1647-ben Borsovai 
Erzsébet, Petki Farkas felesége végrendeletében „Az déllői [ti. delnei - BI] és csicsói 
szentegyházhoz száz kalongya buzát s egy hordó bort” hagyatékoz.571 Vélhetően már 
ekkoriban megindult a függetlenedési folyamat, amely több konfliktussal járt a plébánossal. 
                                                 
565 SzO IV/44-45. 
566 SzO ú.s. IV/80., 516-517.  
567 SzO ú.s. IV/516-517. 
568 http://szekelyhon.ro/faluszerte/helyenkent-repedezik-a-csicsoi-templom-fala 
569 Léstyán 2000. 235. 
570 A szentségtartófülkét közli Keöpeczi 1941, 42. A kápolnát az 1716-os vizitáció is említi, Inquisitio: „Hic est 
capella in Csicso parocho molestinima, quae licet non sit sub visitatione, parochus tamen cogitur inibi divina 
hebdomadatim absolvere”. 
571 Tüdős 2008. 57/170-175. 
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Erre vezethető vissza az 1716-os vizitáció bejegyzése: Hic est capella in Csicso parocho 
molestinima, quae licet non sit sub visitatione, parochus tamen cogitur inibi divina 
hebdomadatim absolvere.572 
 
8.3.2. Csicsói vár 

Csicsótól 7 km-re, nyugatra található, a Hargita egyik kiugró sziklacsúcsán 994 m 
magasan, keskeny alapterületű, habarcsos kőfalú vár. Az ásatási megfigyelések alapján a 
középkori vár ez esetben egy késő vaskori várra épült rá.573 A helyszín ma autóval is könnyen 
megközelíthető, a szomszédos kőbánya miatt ugyanis jó állapotú mezei út visz fel. A rákosi 
Pogányvárhoz hasonlóan a déli szakadékos oldal erődítetlen, csupán a plató északi részét 
övezi kőfal. Az Orbán Balázs és Ferenczi Sándor alaprajzain látható belső toronynak (?) a 
helyszínen semmi nyomát nem láttam (34/3-4., 207. kép). 

Az 50-es években Székely Zoltán végzett itt ásatást, a falakat középkorinak tartotta, de 
csupán vaskori cserepeket talált. Benkő Elek helyesen hívta fel a figyelmet arra, hogy a közeli 
Pogányvártól eltérően, itt a falak építésénél sokkal több habarcsot és kisebb köveket 
használtak, bár ebben, véleményem szerint, nem biztos, hogy kronológiai különbséget kell 
látni. 

Leletek hiánya miatt csak feltevésként jegyzem meg, hogy ez az egyetlen vár, amely 
esetében felmerülhet útellenőrző szerep. A helyi hagyomány és a helynevek szerint a felcsíki 
falvakból valahol a vár előtti mezőkön haladt egy út, amely a szeredai-udvarhelyi országúttal 
futott össze.574 Nincs viszont semmilyen arra utaló jel, ami a helyi hagyományban szereplő 
korábbi bencés (?!) kolostorra utalna. 

Kis alapterülete miatt aligha lehetett „közösségi mentsvár”. A delnei templom korai 
harangtornya (ld. ott) felveti annak a lehetőségét, hogy az építtetők között rangos előkelőt 
feltételezzünk, aki a csicsói vár építésének is kezdeményezője lehetett. 
 
8.3.3. Belterület – központ 

A templomtól nyugatra eső részen több kertben is gyűjthető szórványosan középkori 
leletanyag. Ezek közül a legkorábbiak a Templom utca 433-434. telkeken (Szabó András 
kertje) körömbenyomással, csiga- és hullámvonallal díszített, egyenes levágott peremű 
töredékek, amelyek alapján 12-13. századtól induló megtelepedés, majd a vörös anyagú 
tagoltabb peremek alapján 13-14. századi lakottság igazolható (34/5-7. kép). A templomtól 
északnyugatra, mintegy 200 méternyire, a „jegyzői” ház kertjében 13-14. századi (?), 
későközépkori leleteket, közte csempetöredékeket gyűjtöttem (közte egy mázas 
későközépkori darab is). A helyi hagyomány megőrizte annak emlékét, hogy a régi falu a 
templomtól nyugatra terült el.575 
 
8.3.4. Belterület – Borvíz utca 

A falu nyugati szélén, a 314-315-316. házak kertjében őskori cserepek mellett 
későközépkori, 14-16. századi cserepeket gyűjtöttem (világossárgás gyorskorongolt, tagolt, 
galléros peremek, vörösesbarna, sűrű csigavonalas oldaltöredékek, patics), közte 
csempetöredékek is (34/8-14. kép). 
8.3.5. Belterület – Petki-Zakariás (Lázár)-udvarház 

A források alapján a falu területén a Lázár családnak legalább egy rangos kúriával 
kellett rendelkeznie a 16. században. Utóbb Lázár Erzsébet férje, Petki Farkas révén a csicsói 

                                                 
572 Inquisitio. 
573 Orbán 1869, 61., Ferenczi 1932-38, 268-274., Székely 1957. (MCA III. 158.), Benkő 1990, 70., , Rep. 213-
214. 
574 Botár 2001. 37. 
575 Csíkcsicsói tallózó 9. 
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birtok a Petkiek kezére jutott, kinek kiskorú fiait 1614-ben itt írták össze (Feo Ember: Petky 
Farkas Arvaj).576 A kúria sorsát több támadás pecsételte meg. Cserey Mihály krónikájában 
írja, hogy 1706-ban: „Acton sietve Csíkba mene … groff Petki Dávid szép csicsai házait 
felégetteti”.577 Könnyen lehet, hogy a kúriát már 1661-ben is érte támadás, amikor a tatárok 
feldúlták a Petkiek csíki kastélyait.578 

Az udvarházat, a „székkapitányok várszerű kastélyát”, mely a 1013-1017 helyrajzi 
ingatlanok telkén állt, állítólag kőkerítés övezte és halastó is tartozott hozzá.579 Az 
udvarháztól közvetlenül északra ma is vízfolyás található. Vámszer Géza 1931-ben felmérte 
az épületet, amelynek rajzát Benkő Elek a székelyföldi középkori udvarházakat feldolgozó 
kötetében közölte is.580 Eszerint a jelenlegi erősen átépített kúria magja egy kéthelyiséges 
alápincézett épület volt. A környezetében végzett terepbejárások során azonban kevés 
későközépkori töredéktől, illetve egy 15-16. századi csempedarabtól eltekintve jobbára csak 
(?) újkori kerámiát gyűjtöttünk (Botár, Darvas, Kosza). 

 
 

9. CSÍKCSOMORTÁN 
 
9.1. Felcsíkon az Aracs és Remete patak (az Olt balparti vizei) összefolyásánál fekszik (35/1-
3. kép); román neve: Ciomortan; Pálfalva község része (?); középkori neve: Chijomortan, 
Chjomortan; az 1333-ban összeírt Szent Péter és Pál plébánia (Csíksomlyó) filiája; neve 
személynévi eredetű.581 
 
9.2. Írott adatok 

Gyakran idézik első említéseként az 1506-os agyagfalvi gyűlésen részt vevő Csomortáni 
László nevét,582 de Csomortán nevű település Háromszéken is található, így az azonosítás 
kérdéses. Annál is inkább, mert e főemberrel a későbbiekben nem (?) találkozunk a Csíki 
előkelők között, míg az Agyagfalán összeírt előkelők sorában a Kézdi-székiek között 
szerepel. Első biztos adatolása az 1567-es adólista, ahol Csobot(falvával) együtt 28+1 
portával szerepel: Chijobot et Chijomortan...28/una ad hamor. 583 Szintén együtt szerepel 
Chjomortan és Chjobod az 1569-es főemberek és lófők összeírásában is öt fővel. Ugyanígy 
találjuk őket 1576-ban az Udvarhely- Csík, Gyergyó és Kászon-széki főemberek által fizetett 
50 dénáros adó összeírásában: Csomortan cum Csobotfalva Illustrissimi Principis 9 fl 50 d, 
Johannis Lázár 1 fl, Valentini Geögeö 1fl, Blasii Pokai 1fl 50 d, Johannis Miko 1 fl 50 d, 
Benedicti Kosa 50 d, Emerici Ros 50 d, Petri Salamon 50 d.584 1583-ban egy tanúvallatásban 
a Csomortánban lévő Ákos örökségről rendelkeznek. Ekkor említik: Danka Georgÿ, Leorincz 
Balint Chÿomortanÿ vrunk Jobbagÿa, kovachÿ Ferencz, az Ákos örökségben lakó Vÿzÿ 
Jánosné vÿzÿ Palÿs, in pago Chyomorthan.585 1614-ben 80 családfőt írtak össze a faluban.586 

 
 
 

                                                 
576 SzO ú.s. IV/516 
577 Cserey 1852. 388. 
578 A Petkiekhez ld. még Mordovin 2006. 
579 Csíkcsicsói tallózó 9-10. 
580 Benkő 2008. 36., 39. 
581 FNESz I/339.(1275), Fehértói 2004. nem ismer hasonló alakú Árpád-kori személynevet.  
582 SzO I/313-316. 
583 SzO II/220. 
584 SzO II/272., illetve uo. IV/44-45. 
585 SzO IV/83-84. 
586 SzO ú.s. IV/526-527. 
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9.3. Középkori régészeti lelőhelyek 
 
9.3.1. Belterület – a 100. számú ház telkén, Antal Gergely csűre mögött Darvas Lóránt 12-13. 
századi peremeket gyűjtött (35/4-5. kép). Ugyanő a ház előtti kertben egy 16. században 
betöltött, kőfalú pincét, és még ugyanabban a században ráépített ház kályhájának nyomait 
tárta fel 2010-ben.587 Vélhetően innen származik az a néhány gyorskorongolt, vöröses 
edénytöredék (fazekak, lábas), melyeket leltári szám és pontos lelőhely megnevezése nélkül 
azonosítottam a CsSzM régészeti raktárában. 
 
 
10. CSÍKDÁNFALVA 
 
10.1. Felcsíkon az Olt mentén az Örvendő-, Madicsa és Gödör-patakok, ill. Lesőd-, Egeres 
patakok (előzőek az Olt jobboldali, utóbbiak baloldali mellékvizei) befolyásánál (35/1., 6. 
kép); román megnevezése: Dăneşti; önálló település; középkori neve: Danffalwa; 
Nagyboldogasszony plébánia filiája (Karcfalva); neve a Dán személynév és –falva utótagból 
alakult.588 
 
10.2. Írott adatok 

Dánfalva egyike a felcsíki „óriásfalvaknak”, már 1567-ben 43 adózó portával szerepel a 
25 denáros adólistán (Danffalwa), majd 1569 körül 16 lófőt írtak itt össze (Danffalwa. Pal 
Istuan, Barrabas Marthon, Bodor Janus, Bodor Benedek, Olthj Lazar, Fekete Andras, Olthj 
Benedek, Damokos Peter, Sok Thamas, Gal Georgj, Gal Balint, Albert Mjklosne, Mjklos 
Ambrus, Kajtar Leorincz, Kowach Gal, n. Albert Gergelne vidua).589 Báthory Kristóf 
Szenttamási Lázár Farkast birtokaiba beiktató levele említi 1577-ben Petro Damakos de 
Danfalva-át.590 

1576-ban csak a fejedelmi birtok után fizettek adót (19 forint 50 denárt), másnak e 
szerint nem volt jobbágya a faluban.591 A szomszédos csíkmadarasi fejedelmi vasolvasztó 
körüli munkájukért és a vasbányászatban szerzett érdemeikért 1591-ben Kovács Gyula és 
István, Antal János Lőrincz István, Móré Péter, Miklós Lukács, Kamuthy Balázs, Kovács 
Bálint kapott Báthori Zsigmondtól lófőséget „quae ipsi nobis in cultura ferofodinae nostrae 
Chykiensis exhibuerunt et impenderunt”.592  

1602-ben Danfalúa 56 fővel szerepel a császár hűségére esküdött csíkiak között, majd 
1614-ben 106 családfőt írtak össze (Damfalva).593 

 
 

10.3.Középkori régészeti lelőhelyek 
 
10.3.1. Temető melléke – Híd előtt (?). A falutól délkeletre, az Olt túlsó partján, a jelenlegi 
temetőtől nyugatra húzódó teraszon Janovits István középkori leleteket gyűjtött.594 A 
lelőhelyet ismételten bejárva nem találtunk középkori leleteket (Botár I. – Darvas L. 2010), 

                                                 
587 Darvas Lóránt szíves szóbeli közlése. 
588 FNESz I/354. (1138), Fehértói 235.  
589 SzO II/221., 270. 
590 SzO V/106-107. 
591 SzO IV/46. 
592 SzO V/151. 
593 SzO ú.s. IV/78., 530-531. 
594 Leletek a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum régészeti raktárában találhatók. 
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azért a lelőhely lokalizálását egyelőre bizonytalan. A cserepek között körömbenyomásos 
Árpád-kori edény oldaltöredéke, galléros 13-14. századi és gyorskorongolt későközépkori 
peremek is előfordulnak (35/7-11. kép).  
 
 
11. CSÍKDELNE 
 
11.1. Felcsíkon a Csíki-havasok nyugati lábainál, a Delne-patak mentén (az Olt balparti 
mellékvize) összefolyásánál húzódik (36. kép); román megnevezése: Delniţa; önálló falu; 
nevét szláv eredetűnek tartják (völgy értelemben)595; Csíkcsicsóval közös plébániatemploma 
(Szent János) a két falu között áll. 
 
11.2. Írott adatok 

A falu és templomának első említése 1333-ból, a pápai tizedlistáról ismeretes.596 1496-
ban egy felcsíki peres egyezményben szerepel ...primipili et Judices ac Capitanei Sedis Csik 
között szerepel Agilis Abram de Delne.597 Az oklevél javított kiadásában újabb delnei 
személyek is felbukkanak agilis Abram de Delne, Joannes Ranchy, Vicentius de Delne.598 Egy 
1540-es oklevél alapján Balthasar Gegew de Delne... akárcsak Joannes Bijro, et Joannes 
Demeter de eadem Delne gyilkossággal végződő összetűzésbe keveredtek a csicsói Illyés 
Albert fiával, Mihállyal.599 Delne az 1567-es 25 denáros adólistán 25 portával, az 1569 körüli 
főemberek és lófők összeírásában pedig 10 fővel szerepel (Delne. Bodor Anthal Judex, 
Lofeijek. Kossa Marthonne vidua, Gergel Peterne, Beneo Peterne, Lazar Benedek, Anthal 
Hannagij deserta, Lazar Pal, Girgio Pal, Lukach Mathene, Inche Gasparne).600 Katonai 
szolgálataiért Wardofalwa, Chyobatfalwa, Delne, Szentmyklos levő, korábban meglévő 
birtokaira Wardofalw-i Balas Pál 1570-ben nyert adománylevelet.601 

Fontosabb birtokosait az 1576-os Udvarhely, Csík, Gyergyó és Kászon-széki főemberek 
által fizetett 50 dénáros adó összeírás ismerteti, eszerint Johannes Lazar 13 fl 75d, Blasius 
Vincze 2 fl, Franciscus Agaston 50 d, Damianus Gal 25 d, Lucas Gegeö 50 d adót fizettek.602 
1591-ből plébánosa nevét is ismerjük: Árkosi Mihály (presbyter templi Joannis).603 

Az 1614-ben összeírt 76 fővel átlagos nagyságú csíki falu lehetett, főember a 
településen nem lakott.604 

 
 

11.3. Középkori régészeti lelőhelyek 
 
11.3.1. Szent János templom.605 

A templom Csíkcsicsó és Csíkdelne között található, utóbbitól 500 méterrel nyugatra 
(36/4. kép). A mezőben magányosan álló templom régóta foglalkoztatja a tudományos és az 

                                                 
595 Kniezsa 1948. 3., FNESz I/329., 361. 
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érdeklődő közvéleményt. A falu a 13. század végén már biztosan létezett, hiszen templomát a 
pápai tizedjegyzék 1333-1334-ben három ízben is említi. Noha a listákon két alkalommal 
Dolna, illetve Delne alakban, harmadszor a védőszent nevével (Sanctus Johannis) van 
feltüntetve, a plébános azonossága minden esetleges kételyt kizár az azonosság tekintetében. 
Néhány esetben azt is olvashatjuk, hogy a Szent Jánosnak szentelt templom nem azonosítható, 
vagy a jenőfalvi/karcfalvi templommal lenne azuonos.606 Ez utóbbi titulusa azonban 
Nagyboldogasszony, így kizárható az összefüggés. Ugyanakkor a “dolnai, delnai szentjánosi” 
plébános egyező neve (István) és a felsorolás sorrendje is (Szentmiklós és Mindszent között) 
egyértelművé teszi, hogy egyik esetben a falu nevét, máskor meg a templom titulusát írták 
össze ugyan, de valójában ugyanarról a faluról, templomról van szó.607 

A cinteremfallal kerített templom nyugati harangtoronyból, hajóból és vele azonos 
szélességű, sokszögzáródású, támpilléres szentélyből áll. A templom építéstörténetével 
foglalkozók többnyire a gótikus részleteket ismertették (37. kép), a korai emlékek közül az 
1934-ben előkerült oszloplábazatot, illetve egy másodlagosan beépített alakos követ 
említettek. Az épület vizsgálata azonban számos további építéstörténeti részletet is elárul. A 
késő gótikus szentély egyértelműen utólag épült a korábbi hajóhoz, amire több jel utal. A 
szentély lábazati párkánya a hajón nem folytatódik, a hajó támpillérei utólagosak, egyikük a 
déli fal gótikus falképét is fedi, illetve rátakar egy bent látható kis ablakra. A hajó déli falán 
egy eredeti helyzetű kis csúcsíves résablak látható. Hasonló található a sekrestye keleti 
ablakán, illetve elfalazva a torony harmadik szintjén is (38/1-3. kép). 

A nyugati torony keltezése ennek ellenére több problémát vet fel, noha a szakirodalom 
egyöntetűen gótikus emléknek tartja. Falkutatások szerint a torony földszintje utólag épült a 
hajó nyugati vakolt, égett falához (Kiss Lóránd falkutatása 2002-ben). Akkori fotóimon 
valóban látható egy függőleges repedés a két épületrész találkozásánál, de az északi oldalon 
ez már nem volt látható. Ugyanakkor a torony első szintjén és magasabban sincs (!) falelválás 
a hajó nyugati oromfala és a torony fala között (39/1-2. kép). Tekintettel arra, hogy a torony 
keleti fala megőrízte a gótikus átépítéseknél korábbi, alacsonyabb fedélszék nyomát (38/4-5. 
kép), a torony nem épülhetett a hajó magasításával járó gótikus építkezések idején sem. A 
torony masszív saroktámpillérei egyértelműen utólagos beavatkozás nyomai.  

A megoldás bizonyára egy köztes periódusban feltételezhető: a delnei templomnak 
lehetett egy olyan periódusa, amikor még torony nélkül állt, és valószínűleg keskenyebb is 
volt. Ehhez a periódushoz köthető a jelenlegi hajó földszintjének délnyugati fele. Utóbb, a kis 
csúcsíves résablakok alapján a 14. században, magasították a hajót, ezzel egyidőben 
megépítették a nyugati harangtornyot, illetve sekrestyét (új szentélyt?) is építettek. A 16. 
században megépült a jelenleg is álló szentély, míg a hajót újra megmagasítva támpillérekkel 
látták el (39/5. kép) 

Delnén tehát egyrészt olyan 14. századi templommal számolunk, amelynek már ekkor 
nyugati harangtornya és sekrestyéje is volt. Az első torony a jelenlegi harangablakok alatt egy 
méterrel záródott, az archív fotókon eddig a magasságig látszanak a sarokkváderek. A tornyon 
a 16. és a 18. században is dolgoztak, nyílásokat építettek be, illetve 1710-ben építették a 
jelenlegi harangablakos szintet. 

Ha feltételezésünk helyes, akkor a hajó legkorábbi periódusa, annak délnyugati része 
korábbi a 14. századi építkezéseknél. E korábbi épület része lehetett az a 13. századi 
oszloplábazat,608 amelyet 1934-ben bontottak ki egy barokk mellékoltár falazott asztalából. Ez 
alapján Benkő Elek egy keresztoltozattal ellátott egyenes záródású szentélyt feltételezett.609 A 
faragvány egyértelmű jele annak, hogy a 13. századi templom már igényes nyíláskeretekkel, 
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faragott részletekkel rendelkezhetett (39/3-4. kép). A harangtorony aljában tárolt 
kőfaragványok között néhány korai egyszer hornyolt kőborda is található. A szentély 
boltozata áll, a hajót mindig síkmennyezet fedte, így faragványunk valószínűleg arra utalhat, 
hogy a 14. századi templom szentélye is boltozott lehetett (38/6. kép). Szintén korábbi a késő 
gótikus átépítéseknél a szentély délkeleti támpillérébe másodlagosan beépített faragvány. 
Ezen egy álló (?) alak látszik csípőre tett kezekkel, sematikusan megformált karokkal, és 
aránytalanul nagy fejjel. Ruhája derék alatt szoknyaszerűen kiszélesedik. Durva 
megmunkálása, a régies "legjellemzőbb felület elvét" követő ábrázolásmódja kisnánai és 
esztergomi sírkövekkel rokonítja, és korát a 12. vagy a 13. századra valószínűsíti.610 Meg kell 
jegyeznem, hogy piciny mérete miatt megkérdőjelezhető, hogy valóban sírkő darabja-e.611 

Tekintettel arra, hogy a kő két szélső oldala meszelt, tehát egykor kilógott a falsíkból 
valószínűnek tűnik, hogy domborműszerűen lehetett elhelyezve. Hasonló, bár jobban 
kidolgozott emberalakos dombormű állt a csíkszentkirályi plébániatemplom déli falán is, 
melyet a falkutatás a koragótikus bővítésnél korábbra keltezett.612 

Szintén a korai templom berendezéséhez tartozhatott az az egy kőből faragott 
szenteltvíztartó, amely hengeres alakjával, cikk-cakk formájú díszével archaikus benyomást 
kelt. 

A szentély építési korának meghatározásában egy új dendrokronológiai adatot is 
felhasználhatunk. A szentély déli ülőfülkéje feletti egy égett felületű tölgy gerenda található. 
Ennek dendrokronológiai keltezése: 1426 körül vagy utáni. A szíjácsévgyűrűk hiánya miatt 
azonban nem tudhatjuk, hogy a beépítés ideje mikorra tehető. A hajót még a gótikus bővítések 
előtt látták el külső falképekkel a 15. században, a hajó 16. századi támpillérei ugyanis 
ráfednek a falképekre.613  

A templom 13-14. századi részletei az átlagos falusi építészethez képest „rangosabb” 
egyházra utalnak. Lehetségesnek tartom, hogy a templom, helyi szinten kiemelkedő jellege és 
a csicsói vár is egy környékbeli korabeli előkelő családhoz köthető. 

A templom magányos elhelyezkedése csalóka. Ugyan ma a 12A főútról közelíthető meg 
legkönnyebben, a delnei kápolnával átellenben, nyugati irányba benyíló földútról, de a régi 
térképek tanúsága szerint a 18. században még közvetlenül mellette haladt el Csíkszentmiklós 
és Szépvíz érintésével a Moldvába haladó Landstrasse. Valószínű tehát, hogy a középkorban 
is közvetlen közelében húzódott az országút. Az egykori út közelsége ellenére feltűnő, hogy a 
templom nem valamelyik falu belterületén, vagy szélén helyezkedik el, hanem azoktól 
elkülönülten, Delnétől majd egy kilométernyire, míg Csicsótól több mint két kilométerre. E 
látszólag fura elhelyezkedés magyarázataként több javaslat született. A legnépszerűbb az az 
elmélet, mely szerint a templom körüli települést a tatárok felégették, és ezért a lakosok az új 
falut máshol, nevezetesen Pálfalván hozták volna létre. Ennek lenne bizonyítéka a templom 
körüli dűlők Torda-völgye, Vásárútja, Vásár-kapu neve. Többen a régi falu nevét is tudni 
vélték: Orbán Balázs egy Szent János nevű falut, mások Tordafalvát keresték és vélték 
megtalálni a templom körül. A templom körül végzett terepbejárások azonban középkori 
településre utaló leleteket nem találtak (Benkő Elek, Kosza Antal, Darvas Lóránt, Botár 
István). A feltételezett Tordafalva egyetlen középkori forrásban sem szerepel, maga a 
személynév és -falva képzős helynév is jóval újabb típusú, mint az archaikus személynévi 
eredetű Csicsó, illetve a szláv eredetű Delne.614 A szláv eredetű helynév alapján általánosan 
feltételezik, hogy a megelőző lakosság megérte a rátelepedő magyarság betelepülését és 

                                                 
610 Magyarországi művészet 1300-1470 körül. Szerk.: Marosi Ernő, Bp. 1987, 340-41. 
611 Köszönöm Lővei Pál segítségét, és tanácsait. Ld. még A delnei alakos kőről. Műemlékvédelem 12. 1968, 125.  
612 Botár – Rácz – Tóth 2007. 
613 Jékely – Kiss 2008. 42-43. 
614 Botár 2008. A helynév archaikus jellegét igazolhatja, hogy Csicsó belterületéről ismerünk Árpád-kori 
leleteket (Kosza Antal, Botár István terepbejárása 2008.). 
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átadta a szláv helynevet, noha ennek az együttélésnek ma még nem ismerjük régészeti 
nyomát. A templom körüli helynevek –kapu utótagja a régi, kertekkel, árokkal, sövénnyel, 
vagy egyéb módon jelölt faluhatárok közötti átjáró egykor ténylegesen álló kapukat jelölik, 
ugyanis akkoriban rendszeresen elkerítették azokat és csak adott helyeken, kapukon keresztül 
lehetett ki és belépni.615 Ami a fent említett Vásárkapu helynév eredetét illeti, Orbán Balázs 
már megírta az utóbb feledésbe menő legvalószínűbb megoldást. Ő, a helyi hagyomány 
alapján, azt állította, hogy a templom körül (heti-) vásárok lehettek és ennek emlékét őrzik a 
helynevek. A középkori templomok mellett rendszeresen tartottak vásárokat. A 17. századból 
több erre vonatkozó csíki szabályzatot is ismerünk, nyilván ez alól az országút mellett fekvő 
delnei templom sem volt kivétel. 

Az itteni (szerdai?) vásár lehetett (Csík-)Szereda alapításának előzménye. A várost 
ugyanis hatalmi szóval Taploca és Zsögöd közé telepítették vélhetően zsögödi területre (ld. 
később részletesebben Csíkszeredánál) ezért utóbb a zsögödieket a Szent János templom 
melletti földekkel kárpótolták. A zsögödiek itteni birtokainak helynévi nyomairól egy 1757-es 
taplocai birtokösszeírás is tanúskodik: A Szent Janosnal a Delnei Hatarban, A Palfalvi 
Kereszt utnal, a Sőgőtti Hatarban, A Sőgotti Hatar nevű hellyben.616 

A templomban és környékén a ’70-es, ’80-as években helyreállítás és ásatás is folyt, 
de erről publikáció, vagy hivatalos irat eddig nem került elő. Így csak a régi harangozó 
elbeszéléseiből tudom, hogy állítólag a szentély belsejében is ástak, ahol egy kriptát tártak 
fel.617 Ekkor bontották le az északi fal egy részletét az itt álló támpillérekkel együtt. 
Valószínűleg ekkor öntötték az alapfalak alá a beton megerősítést is, amit 2005-ben egy 
csatornázási munka ellenőrzése során magam is láthattam. Ez utóbbi munkálat a sekrestye 
északnyugati sarkánál egy embercsontokat tartalmazó réteget vágott át. Osszáriumra utaló 
falmaradványokat nem észleltem, ezért, illetve a réteg viszonylag csekély mélysége miatt (20-
40 cm), azt valószínűsíthetjük, hogy ide kerültek az alapozás mellett megbolygatott csontok. 

 
11.3.2. Krisztus Teste kápolna 

A későgótikus csíkdelnei Krisztus Teste kápolna a falutól nyugatra magasodó 
dombháton található, a mai országút mellett.618 Építését vélhetően az indokolta, hogy a falu 
középkori, a szomszédos Csicsóval közösen használt-épített plébániatemploma a településtől 
távol helyezkedik el. A hajó és a szentély azonos szélességű, támpillérek csak a szentélyhez 
csatlakoznak. Nyugati kapujának dobokon nyugvó faragott szárköveit vastag mészréteg 
borítja, felső része nem látható (40/1-2. kép). Nyugati tornya, vagy egy később elbontott 
harangláb a 17. században vélhetően már állt, ekkor ugyanis brassói harangot hozattak ide.619 
A későbbi átépítések ellenére 16. századi keltezése valószínűnek tűnik. 

 
11.3.3. Belterület – Delne-patak mente 

A kápolnától keletre eső völgyben a patak bal, keleti partján, a csűrök mögött húzódó 
szántóföldeken intenzív vasolvasztással foglalkozó 4. századi gót telep nyomai kerültek elő 
(nagy salaktömb, fújtatócső nyomait hordozó kohómaradványok, tárolóedények töredékei). 
Ugyanitt középkori cserepek gyűjthetők, a legkorábbiak (12-)13. századiak, közöttük 
hullámvonalas cserépbogrács töredékei is előkerültek.620 A leletek nagyobb része tagolt, 
későbbi, 14. századi peremtípussal jellemezhető (40/3-15. kép). A falu Árpád-kori és 
javaközépkori magja tehát a patak mentén húzódik. A patakot természetes folyásától nyugati 

                                                 
615 Imreh 1983. 224-230.  
616 Szabó T. 2005. 57. 
617 Ferencz 1935. 53. említi az állítólagos Incze-kriptát. 
618 Entz 1996, 202., Léstyán 2000, 237. 
619 VESZELY 1860, 146. 
620 A lelőhelyre Demeter László biológus hívta fel a figyelmemet. 
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irányba elterelték, az egykori meder közepén malom, vagy halastó felhagyott gátjának nyomai 
láthatóak. Ez a malom 18. századi katonai felmérésen nem szerepel, vélhetően korábbi. 
 
 
11.3.4. Csordajáró 

1966-ban a falutól keletre található Csordajáró dűlőben János Pál múzeumigazgató és 
munkatársai egy leletmentés során több őskori és népvándorlás kori objektumot tártak fel. A 
leletek között egy-két középkori edénytöredék is előkerült: későközépkori mécses, illetve 12-
13. századi (?) tagolatlan peremtöredék (40/16-18. kép) 

 
11.3.5. „Incze-kúria” 

Pesty Frigyes kérdőívén a kápolnától délre egy romot említenek: „Melette déli részen a 
falu közül kijáró közönség útja, ennek szomszédja ugyan délre Kőházkert nevű, minthogy 
régentén volt egy kőház ezen helyen, az Intze családé, noha most el vagyon pusztulva.”621 

A romot mások is említik: „A Delne határa déli részén a Cs. Sz. Miklós felé Cs. 
Szeredától menő országút közelében ma is láttzik egy kőépületnek feneke, pinczéje, éppen áll 
nagyobbára… és ezt a Rabanban Incze Család lakának tartyák; alapjából kitettzőleg erőss 
kőépület volt… hossza 22 közönséges lépés, szélessége 15. öt lépéseket két ölnek számítva 
hossza 8½ széle 6 öl, és így egész területe 51 □ öl.” Ehhez egy halastó is tartozott.622 

Az Incze-család a 16. században még csak a lófők között szerepel, nemességet csak 
utóbb kaptak. Bizonytalan, hogy a falu délkeleti szélén, nagy telken elkülönülten, ma átépítve 
még fennálló, illetve a fenti forrásokban említett kőépület előzménye visszanyúlik-e a 
középkorra.  
 

 
12. CSÍKJENŐFALVA 
 
12.1. A falu Felcsíkon az Olt mentén a Ráca-patak (balparti mellékvíz) befolyásánál található 
(41/1-3. kép); román neve: Ineu; Karcfalva község része; a Nagyboldogasszony (Karcfalva) 
plébánia alá tartozik; a helynév az ómagyar Jenő törzsnévből623, a székely Jenő ágnévből, 
vagy legvalószínűbben személynévből624  –falva utótaggal alaklult. 
 
12.2.  Írott adatok 

Több helytörténeti írásban említenek az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzékben egy 
„E(cclesia) B(eatae) Mariae Virginis“ plébániát, melyet a karcfalvi templommal vélnek 
azonosnak, de a tizedjegyzékben a csíki települések, templomok között ilyen nem szerepel. 
Szintén gyakran idézik a templom első biztos említéseként azt az 1406-os oklevelet, melyben 
Laurentius Praesbiter de Olahfalu, Plebanus de Nagy Boldog Asszony ítélkezik egy perben a 
jenőfalvi (villa Jenőfalva) határban az Olt és Csorgo nevű patak szabályozásáról.625 Az 
oklevél eredetijét azonban ugyanazok a személyek másolták át 1726-ban, akiknek egy szintén 
ekkor átmásolt további oklevele kapcsán (ld. alább 1495) kiderült, hogy több esetben másolási 
(?!) hibákat vétettek. Ennek ismeretében jogosnak tűnik Barabás Samu eljárása, aki az 1406-
os oklevél keltezését 1506-ra tette.626 

                                                 
621 Pesty 1864. 
622 Benkő 1853. 73., Ferencz 1935. 53. 
623 FNESz I/657. 
624 Fehértói 2004. 409. (1255: Jeneu) 
625 SzO I/100-101. 
626 SzO VIII/VIII-IX. Barabás Samu helyesbítésére Benkő Elek hívta fel a figyelmemet, segítségét köszönöm. 
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Az első hiteles adat 1495-ből ismert, amikor is Bertalan plébános de Nagybodogazzon, 
csíki alesperes írásba foglalja az egyezséget, melyben a jenőfalvi székelyek malmaik biztos 
működése érdekében közös egyezséget kötöttek. Ekkor említik: Agiles viros Georgium Fábri 
et Clementem Miklos et Joannem Tamási de Jenőfalva...illetve felpereseiket: Nicolaum 
Caytar, georgium Barlok, Augustinum Gego, demetrium Galfy, Stephanum…similiter in 
Jenofalwa commorantes.627 E perben lakhelye megjelölése nélkül említik Balaskó Jánost és 
Imrét, illetve Lázár Andrást és Balázst. Ez utóbbiak leszármazottja lehetett az a Lazar Farkas 
és Lazar Balaz, akik II. János király adományából 1566-ban Jenöfalvaban harminch ket haz 
jobbagoth-t kaptak.628 (Lázár) Farkas az 1576-os összeírásban egyedüli jenőfalvi birtokos, aki 
36 jobbágyporta után adózott (Jeneőfalva 18./Volphangi 18).629 

Lázár Farkas a későbbiekben is kapott jenőfalvi adományokat, így 1577-ben más 
felcsíki falvak mellett Vizi Miklós, Kovács Pál, Konta György jobbágyokat kapta meg 
Báthori Kristóftól, melyek egy részét a Békes-párti Antal Pál hűtlenség miatt vesztett el.630 
Lázár Farkas vásárlással is növelte birtokait, egy 1589-ben kötött vásár kapcsán Márkus Pál 
jenőfalvi nemest emíltik. Egy 1594-es ügyben Szász István jenőfalvi nemes, míg egy 1594-es 
jobbágykötés alkalmával Ladó Péter tanúskodott. Ekkor említik meg jenőfalvi Márkos Emrét, 
aki Ferencz Geréb jobbágya volt. 631 

1567 –ben Jeneo ffalwa a 25 denáros adólistán...36 portával, míg az 1569-es főemberek 
és lófők összeírásában Boldogazzon. Jenewffalwa 31 lófővel szerepel (Bodogazzon. 
Jenewffalwa. Balint Imreh, More Georne vidua, Benedek Matjasne vidua, Benedek Lukach, n. 
Leorincz Balas, Lado Demeter, Fodor Balint, Fodor Mathe, Barlok Marton, Lazlo Anthal, n. 
Balas Benedek, Leorincz Damokos, Lado Mjhalne, Attos Simon, Attos Mathene, Lado Anthal, 
Mjklos Kelemen, Lado Peter, Lado Balintne, Lado Marton, Gergel Balint, Kaba Marthon, 
Markus Thamas, Szenteos Anthal, Szenteos Mathe, Zentes Gergel, Zentes Lukach, Markus 
Georgj, n. Markus Bernat, Markus Anthal, Peter Janus).632  

1591-ben a csíki vasbányák mívelésénél szerzett érdemeiért lófőséget kaptak mások 
mellett Kovács Pál, Vizy Miklós Jenőfalváról.633 

1602-ben nem élt nemes a faluban (Jeneöfalúa), és összesen 38 fő esküdött fel a 
császárra, majd 1614-ben 83 családfőt írtak össze Jenö falva-ban.634 
 
12.3. Középkori régészeti lelőhelyek 
 
12.3.1. Belterület-Kósakert – Tsz gépállomás– Barabás Áron kertje 

A Lok-pataka és a főút által közrezárt háromszög alakú területen több korszak leletei 
kerültek elő.635 Ismeretlen időben későközépkori, koraújkori csempetöredékek és oromdísz 
darabjai kerültek be a múzeum gyűjteményébe. A leletek előkerülése gyaníthatóan összefügg 
azzal a 1964-1966-ben vezetett mentőásatással, amely során 4. századi leletek is 
előkerültek.636 Ekkora leletek alapján 14. századi objektumot is azonosítottak (galléros 
peremű fazekak töredékei, ltsz: 347, 375.). Ugyaninnen származnak a korábban ismeretlen 

                                                 
627 SzO I/286., illetve kiigazítása és helyes újraközlése SzO VIII (Barabás Samu)/VIII-IX. illetve 167-169. 
628 SzO II/209. 
629 SzO IV/45. 
630 SzO V/104-105. 
631 SzO V/143-144., illetve 153-154. 
632 SzO II/221., illetve 270. 
633 SzO V/151., 155. 
634 SzO ú.s. IV/77-78., 533-534. 
635 Rep. 83. 
636 Botár 2011b. 16-17. 
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lelőhellyel közölt leltározatlan 15-16. századi csempetöredékek a CsSzM gyűjteményében.637 
(41/4-12. kép). 

 
12.3.2. Belterület-„Hegy”  

1965-1966-ban Kovács Dénes végzett leletmentést a falu nyugati felén, a Lok-pataka 
bal, északi partja felett magasodó domb környékén. Noha dokumentáció nem készült, vagy 
nem maradt fenn, az előkerült leletek alapján egy 14-15. századi objektumot tárhattak fel 
(ltsz: 367.). A dombtetőt és környékét alaposan bejártuk, de jelentősebb középkori leletet nem 
találtunk (Botár I., Darvas L. 2009.). A „Hegy” és az előző lelőhely közvetlenül egymás 
mellett találhatóak, így igen valószínűnek tűnik, hogy egyazon lelőhely több névvel illetett, 
elraktározott leletanyagáról van szó.  

 
 

13. CSÍKKARCFALVA – NAGYBOLDOGASSZONY  
 
13.1. Felcsíkon az Olt mentén fekszik, a Székaszó-patak befolyásánál (42/1-4. kép); román 
megnevezése Cârţa; Karcfalva község, és a Nagyboldogasszony plébánia része; a helynevet 
Kerc előtagot feltételezve személynévi eredetűnek tartják, melyhez –falva utótag járult.638 
 
13.2. Írott adatok 

A falu első említéseként gyakran idéznek egy 1406-os oklevelet, amiben Laurentius 
Praesbiter de Olahfalu, Plebanus de Nagy Boldog Asszony et Vice Archidiaconus Sedium 
Csik et Gyergyo ítélkezik egy perben a jenőfalvi Olt és Csorgo szabályozásáról.639 Az oklevél 
eredetijét azonban ugyanazok a személyek másolták át 1726-ban, akiknek egy szintén ekkor 
átmásolt további oklevele kapcsán (ld. alább 1495) kiderült, hogy több esetben súlyos 
másolási (?!) hibákat vétettek. Ennek ismeretében jogosnak tűnik Barabás Samu javítása, aki 
az 1406-os oklevél keltezését 1506-ra tette.640 Ezt a keltezést, bár az 1406-os oklevelet 
„pontatlannak” tartották, a jenőfalvi falutörténet szerzői nem fogadták el.641 

Első hiteles adatolása 1495-ből ismert, amikor Bertalan plébános de Nagybodogazzon, 
csíki alesperes írásba foglalt egy egyezséget, melyet egyfelől jenőfalvi Kézműves György, 
Miklós Kelemen és Tamási János felperesek, másfelől meg jenőfalvi Kajtár Miklós, Barlok 
György, Gegő Ágoston, Gálfi Demeter és Bereck fia István alperesek között az Olton levő 
malmaik ügyében folyt perben Lázár András és Balázs, Blaskó János és Imre megállapítottak 
s a Nemen Ked néven nevezett széki tisztség előtte megvallottak.642 

A Balaskók/Blaskók a plébánia legfontosabb patrónusai lehettek és a korabeli Csík-
szék legfontosabb előkelői közé tartoztak. 1506-ban az agyagfalvi gyűlésen Csík és Kézdi 
széket Lázár Balázs, Bláskó János, Györffi Sándor, Becz Imreh, Czako János, Urbán Damján, 
Czirják Bernád, Kún Antal, Apor István és Csomortán László képviselték.643 Blaskó János és 
Imre, az alcsíki Beczekkel együtt, zálog révén Fehér-megyei enklávé területén több 
részbirtokhoz jutott, de ezeket hűtlenség miatt Szapolyai János vajda és székely ispán 
visszavette tőle és az Aporoknak adományozta.644 A hűtlenségnek más következménye is lett, 
ugyanis a vajda parancsára a brassóiak fogságba vetették és csak királyi intelemre adták a 

                                                 
637 Kémenes 2005. 104-105. 
638 FNESz I/690. A források alapján azonban a falu nevének első tagja mindenképpen Karc volt. Fehértói 2004. 
nem ismer hasonló alakú személynevet. 
639 SzO I/100-101. 
640 SzO VIII/VIII-IX. 
641 Szabó – Jakab 2001. 
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vajda kezére őket.645 1566-ban János király adományoz ...Karchijfalvaban harmijnch haz 
jobbatgioth Janos Gerebnek es Balasko Ferencz arwaynak.646 Ekkor nincs felnőtt a 
családban, a Balaskók ezt követően már nem szerepelnek forrásokban. 

1567-ben a 25 denáros adólistán Karchffalwa 21 portával, míg az 1569 körüli,  
főemberek és lófők összeírásában  Karczffalwa 9 fővel szerepel (Karczffalwa. Leorincz 
Gergel, Gergel Leorincz, Matjas Istuan, Bijro Gergel, Kowach Janusne, Kowach Barrabas, 
Chijak Benkew, Illijes Thamas, Illijes Janus).647 Érdekes, hogy ekkor nem szerepel Geréb 
János, holott ő az, aki 1576-ban 15 forintnyi adójával Karchfalva faluban 30 jobbágytelek 
tulajdonosa lehetett.648  

1577-ben Szenttamási Lázár Farkas beiktató levelében szerepel Joannes Illyes de 
Karczfalva.649 1602-ben 27 fő esküdött hűséget a császárnak Karczifalúa-n, majd 1614-ben 
mindössze 47 főt és egyetlen főembert sem írtak össze a faluban (Karcz falva).650 

 
13.3. Régészeti lelőhelyek 
 
13.3.1. Nagyboldogasszony plébániatemplom651 

Madaras, Dánfalva, Karcfalva és Jenőfalva plébániatemploma. Az épület ez utóbbi két 
falu között emelkedő sziklafokon, az Olt jobb partján, a főút mellett magasodik. A templom 
jellegzetessége magas, lőréses, gyilokjárós kerítőfala, és ebbe belefoglalt keleti harangtornya. 
A középkori templomból ma látszólag csak a sokszögzáródású, támpilléres, kőboltozatos 
szentély áll, a hajó újkori építésűnek tűnik (43. kép). A középkortól adatolható nevein (ld. 
alább) a pápai tizedlistán nem szerepel. Újabb vélemények szerint viszont azonos lehet az 
1333-1334-ben Torkov, Torku néven összeírt településsel.652 A karcfalvi templom ma is egy 
kopasz sziklán, azaz tar kövön fekszik. A ma látható fenyők ültetett egyedek, amit az archív 
fotók egyértelműen igazolnak. Ráadásul nagyon kirívó lenne a korabeli templom- és 
faluhálózatban, ha a Csíkszenttamástól Rákosig terjedő területen nem lenne Árpád-kori 
templom. Harmadszor, és talán ez a legfontosabb, a forrás gondos olvasása maga kínálja a 
megoldást. A tizedszedők harmadik útjának listája – 1334-ben a sok átírás, másolás ellenére – 
valamilyen okból kifolyólag a bejárt települések sorrendjében maradt meg az összeírásban. 
Ebben pedig az szerepel, hogy valamelyik Gyergyó nevű települést követően, egy Tamás 
nevű pap tizedét szedték be, akinek a faluját nem említik. Ezt követi Csíkszenttamás, majd 
Tarkő, illetve Rákos. A fenti adatok alapján arra gyanakszom, hogy a faluja nélkül említett 
Tamás lehet a szentdomokosi plébános, míg a Szenttamás és Rákos között összeírt Tarkő a 
Nagyboldogasszony plébániával azonos. 

A templom közvetett, de első hiteles adatolása tehát 1495-ből ismert, amikor Bertalan 
plébános de Nagybodogazzon, csíki alesperes írásba foglalja az egyezséget, melyben az Olton 
levő malmok ügyében több résztvevő és ítélkező, közöttük Lázár András és Balázs, Blaskó 
János és Imre megállapodott.653 Az oklevelek alapján ugyanakkor az is valószínűnek tűnik, hogy 

                                                 
645 SzO III/211-212. A Blaskóknak az alcsíki Csekefalván is voltak birtokaik. Egy 1586-os vallomás szerint  Az 
a' hely' az Borjűkertel egietemben Blaskoyek zamara vala hogy meg halanak az Blaskoyek vgy kertelte be Becz 
Pal .ESzT VIII/627. 
646 SzO II/209. 
647 SzO II/221., 270. 
648 SzO II/209., illetve SzO IV/44-45. 
649 SzO V/106-107. 
650 SzO ú.s. IV/78., 532-533. 
651 Legújabban Botár 2013a. 
652 MonVat 112., 116., 132., EO II. 412., Botár 2001., Szabó – Jakab 2001, 20. 
653 SzO VIII/167-169. Az oklevél első közlése alapján SzO I/286-287. a gyakran visszaköszönő 1496-os keltezés 
tehát téves. 
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a templom Felcsík egyik legfontosabb egyháza lehetett, ha több esetben viselte plébánosa az 
alesperesi tisztséget.654 

A középkori állapotokat rögzítő 17. századi jezsuita és ferences jelentések szerint a 
templom több település, Madaras, Oláhfalu, Dánfalva, Karcfalva és Jenőfalva közös 
plébániatemploma volt.655 

Első részletes adataink a templomról a 18. század elejéről származnak, amikor 1716-
ban egy vizitáció során összeírták felszereléseit.656 Ebből egyebek mellett az derül ki, hogy a 
festetlen mellékoltárok nem középkoriak, illetve ekkor még állt a templom végében, azaz 
nyugati oldalán a harangtorony (Turris in fine.) Pár év múlva az 1731-es vizitációban 
részletesen leírták a templom bizonyára középkori eredetű felszereléseit. Három oltára volt, a 
nagyobbikban Szűz Mária fából faragott szobra állt, mellette magyar szent királyok és más 
szentek szobraival. Ekkor a középkori felszerelések leírása mellett értesülünk a templom két 
díszes, azaz kifestett tornyáról (turribus duabus ornata) és megemlékeztek erődített 
kerítőfaláról is (Coemeterio quasi fortalitio et lapidibus cincta).657 

Egy 1802-ben írt levélből arról értesülünk, hogy „Ezen Templom régi és kitsin lévén, 
én ell rontattam 1796-ban (a sanctuariumot meg hogyván régiségeknek meg tartásáért) meg 
nagyíttattam, ugy hogy amely annak előtte 15 öl volt, most 18 öles”.658 Ugyanekkor írták, 
hogy az északi fal bontása közben egy álló csontvázat találtak a falban, melynek kezébe 
patkót helyeztek. Az építkezés során egy feliratos követ is találtak, melyen ez állt: Johannes 
minister. Egy másik levélben 1796-ban további részletekről számoltak be: „... küszöbkőre volt 
írva a 888. esztendő, azt a kőművesek, miglen a püspök úr ő excelllenciáját kísérte a 
nagyboldogasszonyi plebanus Németi kánonok úr, vigyázatlanok lévén a kőművesek (mivel 
most a templomnak két oldalát künnebb vétette) a kőfalba rakták. Nagy kár, de magának 
leírta volt és ilyen forma A. o. 888” 659 Az új alapok ásásakor őskori bronz edénytöredékek 
mellett egy ló alakú idol is előkerült.660 Az évszám feloldásával a keltezést utóbb Orbán 
Balázs 1444-re javította, arra hivatkozva, hogy egyrészt akkoriban az arab számok még nem 
voltak ismertek, másrészt az epigráfiában járatlan lejegyzők a gótikus négyest olvashatták 
nyolcasnak.661 A szakirodalom az építkezésre vonatkozó adatokat mindeddig úgy értelmezte, 
hogy a 18. század végén a 15. századi szentély mellől a teljes középkori hajót lebontották. 

A templomról utóbb több művészettörténész is írt,662 de legrészletesebb leírását 
Vámszer Gézának köszönhetjük.663 Középkori felszerelései közül a kehely alakú 
keresztelőmedence, illetve két 16. századi kehely ismert.664 Magas kerítőfala, lőrései, illetve 
kaputornya kapcsán Gyöngyössy János is részletesen foglalkozott vele.665 A templom 
építéstörténetét egy kis formátumú, népszerűsítő jellegű, de adatgazdag füzetben nemrég újra 
összefoglalták.666 Szerzője utóbb a 18. századi stációképekről is közölt egy dolgozatot.667 A 

                                                 
654 Ezzel lehet összefüggésben, hogy a településről több külföldön tanult egyházfi nevét is isemrjük Szabó - 
Jakab 2001, 120-121. (Dominus Tomas presbiter de Nochbodogassan A.D. 1542 körül, Gergely 
„boldogasSzOnyi születésű székely” 1590-1597 között tanult Braunsberg a jezsuitáknál, 1591-1593 között 
ugyanott „boldogasSzOnyi székely Ambrust” említik, majd 1605 körül nagyboldogasSzOnyi István, erdélyi 
nemes Olmützben folytatott papi tudományokat.). 
655 Litterae II/300. 922-924., Relationes 298., 377. 
656 Inquisitio. A forrást Fehér János szívességéből ismerhetem, segítségét köszönöm. 
657 ERKEJ 126-127. 
658 Ferenczi 1943, 416-427. Némethy József levele Aranka Györgynek. 
659 Ugyanott. Farkas Nepomuk János levele Aranka Györgynek. 
660 Ferenczi 1943, 416-427 
661 Orbán 1896, 87. 
662 Keöpeczi 1929. 387-388., Balogh 1943. 330., Banner 1957., Entz 1996. 139-140., 203. 
663 Vámszer 1977. 240-245 
664 Balogh 1943. 330., Vámszer 1977. 245. 
665 Gyöngyössy 1995. 90-95. 
666 Szőcs é.n. 
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szentségtartófülke kapcsán már korábban említették, hogy az a szomszédos csíkszenttamási 
tabernákulum stílusában is közeli párhuzama. Ez utóbbi a falu külterületén álló, ma 
Csonkatoronyként emlegetett lebontott középkori templomból került be a faluban álló újkori 
templomba. A szenttamási középkori plébániatemplom feltárása során olyan kőből faragott 
boltozati bordatöredék került elő, mely méreteiben és profiljában is azonos a karcfalvi 
bordákkal.668 Nagy valószínűséggel állíthatjuk tehát, hogy a két templom gótikus szentélyén 
ugyanaz a műhely dolgozott.669 

A templom lőréses, gyilokjárós kerítőfalát és vele egykorúnak tartott, belefoglalt 
torony alsó szakaszainak korát általában a 15-16. századra keltezik.670 Erre azonban 
mindeddig sem írott adatok, sem faragványok nem utaltak egyértelműen. A torony és a 
templom újkori építéstörténetét korabeli források, és falkutatások alapján újabban Fehér János 
művészettörténész tisztázta meggyőzően.671 A korábbi véleményektől eltérően azonban úgy 
vélem, a kerítőfal nem egyetlen kor alkotása. A fal szövetében három jól elkülöníthető szint 
látszik, ezek közül a legfelső, vakolt harmadik szint foglalja magában a lőréses gyilokjárót. A 
két alsó szint között szintén jól érzékelhető a különbség. A fal alsó szakaszának habarcsa 
egyértelműen eltér a középső résztől, ezért elképzelhető, hogy eredetileg jóval alacsonyabb, a 
jelenlegi magasságnak csak harmadáig érő cinteremfal épült csak meg. Ezt követően 
magasították meg immár valóban várfalszerűen a kerítőfalat úgy, hogy a falkoronán a falnál 
mindkét, a belső és külső oldalán is túlnyúló szélesebb fa gyilokjáró készült. Ennek a fa 
szerkezetnek a lefűrészelt gerendái mindkét oldalon jól megfigyelhetők a lőréses szint alatt. A 
gerendacsonkokon több esetben jól látható a függőleges csapolások nyoma, ami a vízszintes 
gerendákon átvezetett függőleges elemet rögzítette, amelyhez a kiugró részt tartó ferdetámok 
csatlakozhattak. A függőleges elemek lenyomata egy-két esetben a falon, illetve annak 
habarcsában egyértelműen kivehető (43/7. kép). Ez a szerkezet egy esetleges támadás esetén 
nem csak a közeledő ellenség elleni íjas, parittyás védekezés, de a fal alatti rész közvetlen 
védelmét is biztosíthatta. A gerendacsonkokon égés nyoma nem látható, ezért úgy tűnik, hogy 
ezt a fa védőfolyosót a lőfegyverek korában bontották le és cserélték a jelenlegi osztott lőréses 
kő mellvédre.672 Ez utóbbi aligha lehet korábbi a 16-17. századnál, így a megelőző fa 
gyilokjáró ennél korábban készülhetett. Sajnos a gerendákat fiatal fákból alakították ki, így az 
innen vett faminták dendrokronológiai elemzése nem hozott egyértelmű eredményt.673 
Levéltári források alapján viszont a torony későbbi magasításainak időrendje tisztázódott.674 

A templomnak csupán a sokszögzáródású, támpilléres, kőboltozatú szentélye tűnik 
középkorinak, hajóját, portikusát és északi sekrestyéjét illetve kápolnája 18. századinak 
tartotta a helytörténeti és művészettörténeti kutatás. 2011-ben a templom helyreállítási 
tervének előkészítő munkálataként néhány kutatási felületet nyitottunk a templom körül.675 E 
munka során a szentély alapfalai alatt (!) többrétegű temető sírjait azonosítottuk (44/1. kép). 
Egyértelmű tehát, hogy a 15. századi szentély a karcfalvi templomnak nem az első periódusa, 
azt megelőzte egy korábbi, vélhetően késő Árpád-kori egyház, amely mellett temető alakult 
ki. Ez alapján igen valószínűnek tűnik, hogy a pápai tizedjegyzék Tarkője a 
Nagyboldogasszony templommal azonosítható. A gótikus szentély déli oldalán egy 

                                                                                                                                                         
667 Szőcs 2001. 287-300. 
668 A faragványok azonossága a Tóth Boglárka által készített csíki középkori kőfaragványok katalógusának 
készítése közben derült ki (2003). 
669 Botár – Tóth 2004. 279-280. 
670 Gyöngyössy 1995. 91., Karczag – Szabó 2012. 602. 
671 Fehér 2011. 
672 Többágú lőrésekkel a 16. század közepén lehet számolni a Kárpát-medence belső területein. ld. Magyar 2011. 
139. 
673 Az elemzést Tóth Boglárka (Erdélyi Dendrokronológiai Laboratórium) végezte 2011-ben. 
674 Fehér 2011. 
675 Botár 2011e. 
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melléképület alapfalait tártuk fel, amely a benne feltárt vázak alapján egy 15-17. századi 
családi kápolna nyoma. 

A templom belterében 2012 májusában végzett régészeti felügyelet, és ásatás igazi 
megeleptéssel szolgált. Kiderült, hogy a hajó karzattól keletre eső része felmenő falaiban is 
középkori. A déli oldalon az egykori déli bejárat helyét is sikerült azonosítani. A hajófalak 
szélessége (130 cm) jóval több, mint a 15. századi szentélyé (100 cm), ugyanakkor habarcsa is 
markánsan különböző. Ez alapján a hajó egy korábbi periódusban épült fel, amihez utólag a 
15. század közepén építették a ma is álló szentélyt. A hajóhoz tartozó szentélynek nem 
kerültek elő maradványai a gótikus szentély járószintjei alatt, úgy tűnik a 15. századi 
építkezéskor teljesen lebontották. A hajó nyugati alapfalát a karzat alatt azonosítottuk, 
belmérete: 10,5 × 9,6 m. A vakolat leverését követően az északi oldalon a középkori falak 
kiterjedését egyértelműen el lehetett különíteni a későbbi bővítéstől. A belső észak-déi irányú 
fal vonalában a hajó külső oldalán az északnyugati sarok egyértelműen meghatározható volt. 
A sarokkövektől nyugatra a hajófal textúrája markánsan megváltozott, a falazat kifejezetten 
sok téglát tartalmaz. A bővítés 6 m körüli, ami jól megfelel az 1796-os építkezést ismertető 
leírásban szereplő 3 öles hosszabbításnak (44-47. kép). 

A középkori hajó mellé utólag, de még a középkor folyamán nagyméretű, 7,4 × 5,85 
m alapterületű saroktámpilléres torony épült, melynek a karzat alatt 70 cm magas felmenő 
falait dokumentálhattuk az omladékban. A torony falvastagsága 150 cm, és saját, keleti fal 
nélkül épülve csatlakozott a hajóhoz. A torony földszintjét csak a hajó nyugati kapuja felől 
lehetett megközelíteni. A toronybelső habarcsos járószintjét utólag egy kripta beásásával 
törték át. Ennek kitakarítása során váltak láthatóvá olyan visszabontott alapfalak, melyek egy 
2,2 × 2,1 belvilágú korábbi (!) torony részei. A későbbi torony fala miatt a korai 
toronyperiódus több részlete nem volt kutatható. Bizonyosnak tűnik ugyanakkor, hogy a 
korábbi torony eredetileg nyugat felé nyitott volt, az észak-déli irányú nyugati fal ugyanis 
nem volt kötésben az oldalfalakkal, azok közé utólag épült be. Eredetileg itt tehát 
valószínűleg egy hevederív vehette át a nyugati fal súlyát. A keletről és nyugatról is nyitott 
tornyot egy későbbi időpontban zárták le egy-egy észak-déli irányú nyugati fallal.676 A 
nyugati karzat tartóoszlopai miatt a hajófal és a korábbi torony viszonya nem volt kutatható, 
de a falazatok textúrájának hasonlósága, és a habarcsok egyezése alapján nagy biztonsággal 
modhatjuk, hogy azonos periódushoz tartoznak. Ez azt jelenti, hogy Csíkban első ízben 
sikerült egy, a gótikus korszaknál korábbi nyugati tornyot azonosítani (44/5-6., 45/4., 46-47. 
kép).677 

A korai periódus keltezéséhez azonban csak közvetett adataink vannak. Építése a 15. 
századi szentély építése előtt jóval korábban történhetett, olyan korban, vagy műhely által, 
amikor még nem használtak téglát az építkezéshez. A dombtetőn a legkorábbi középkori 
emberi jelenlétre utaló edénytöredékek 12-13. századiak, ezek vélhetően már a templom 
építése, használata során kerültek ide. A viszonylag nagy méret ellenére az első periódus korai 
volta mellett szól, az a megfigyelés, hogy mellette még nem állt sekrestye. Szintén az Árpád-
kori építés mellett szól az a tény is, hogy körülötte már a 15. század közepére sűrű temető 
alakult ki. 

A templom második, gótikus periódusához tartozik a ma is álló kőboltozatos, 
saroktámpilléres sokszökzáródású szentély. Ennek építése a faragott kő elemek, illetve a fent 
                                                 
676 Hasonló alaprajzú torony került elő Barcaföldváron a német lovagrend által épített várban (Marienburg), ott 
félköríves szentéllyel, ld. Ioniță – Căpățână – Boroffka – Boroffka – Popescu 2004, fig 67. (233. o.) Az épületet 
az ásatók a vakolat és az alaprajz alapján (?!) a 15. századra keltezték (uo. 61. o.), ami teljességgel érthetetlen. A 
várból származó legkorábbi leletek állítólag 13. századiak, de a plébániatemplom körül, ami a lovagrend 
ideköltözése előtti, Árpád-kori föld-fa szerkezetű várban (Földvár!) épült fel, már a 12. század közepétől 
temetkeztek. Valószínűnek tűnik, hogy a lovagok a kővár felépültével egy időben saját templomot építettek 
maguknak.   
677 Ld. Adattár/Csíkdelne/Szent János templom 
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említett felirattöredék alapján a 15. század közepén történhetett. Ezzel egyidőben épült meg a 
szentélyfallal kötésben lévő sekrestye is, melynek alapfalait és téglapadlójának habarcságyát a 
jelenlegi sekrestyében és a tőle nyugatra elhelyezkedő gyóntatóhelyiségben azonosítottuk. 

Az elfalazott középkori déli bejárat azonosítása után a hiányos szemöldökgerendákból 
vett dendrokronológiai minta legkülső mérhető évgyűrűje 1401-ben alakult ki, de a minta a 
szíjácsévgyűrűket nem tartalmazta! Ez alapján joggal gyanakodhatunk arra, hogy a déli bejáratot 
vagy a 15. század közepére keltezhető gótikus építés idején nyitották, vagy, ami még valószínűbb, 
hogy a gótikus építkezéskor, a régi hajófal régi bejáratának kicserélésekor kerültek ide ezek a 
gerendák.678 

A következő évszázadban a hajót beboltozták. Erre nem csak egy-két egyszer 
hornyolt, szórványként előkerülő terrakotta borda utal, hanem a hajó déli falához utólag 
épített támpillér is, amely ma a portikus és a karzatfeljáró között látható. Ennek visszabontott 
társának alapfalait a portikus belterében is megtaláltuk. 

Ekkor, vagy ezt követően bontották le a nyugati harangtornyot és építettek egy 
nagyobb új tornyot a helyére. Ennek építési korát a 17. századra valószínűsítjük (47. kép). 
 
13.3.2. Külterület – vasbányák. A falutól nyugatra, mintegy 2900 méterre, az úgynevezett 
madicsai út mentén többfelé láthatók felhagyott felszíni bányászat által létrehozott 
„meglyuggatott” felületek (48. kép). A legnagyobb a Madicsa-patak bal, északi oldala és az út 
között a beszédes nevű Bányaoldalban található (600 × 260 m), de az úttól közvetlenül jobbra 
a Kőhordón (! – ti.vaskő) (300 × 100 m), illetve a Bányaoldallal szemben, a pataktól délre eső 
domboldalon (Bot út teteje) is láthatók a régi bányafelületek (160 × 90 m). Noha innen leletet 
nem ismerünk, szinte bizonyos, hogy itt a helyiek által vasszarnak nevezett felszíni vasérceket 
(götit) bányászták, melyeket a 16-17. században műkődő madarasi vashámorhoz szállítottak 
el.679  
 
13.3.3. Külterület – Kőház dombja (Balaskó-kúria?). A falu déli szélén a templomtúl délre 
nyúló dombhát déli szélét a 3. katonai felmérés Kőház dombja elnevezéssel illeti. Az alatta 
elterülő részt a helyiek Udvari kertek, Udvari birtok néven ismerik, az egykor osztatlan, 
egybefüggő terület a karcfalvi plébánia tulajdona volt, ma részben beépült.680 Noha a 
dombháton középkori leleteket nem találtunk, a fenti adatok miatt igen valószínűnek tűnik, 
hogy ezen a területen kereshető a 16. század közepéig meghatározó jelentőségű Balaskó-
család udvarháza. A Balaskók 1575-ös hűtlensége okozta jószágvesztése miatt a terület 
vélhetően a fejedelemre, az udvarra szállt, majd innen kerülhetett egyházi tulajdonba. Kövei 
vélhetően a szomszédos épületek alapozásaiban kereshetők. 
 
13.3.4. Külterület - Balaskó-vára (Szádakút). A falutól délkeletre a Kőd-dombon a helyi 
hagyomány és a helynevek (Balaskó-erdeje) egy Balaskó-vára névű részre, objektumra 
utalnak.681 Tekintettel arra, hogy a primor rangú Balaskó-család a 16. század közepe után 
teljesen eltűnt Csíkból, a hagyomány mindenképpen későközépkori eredetű. Kérdés, hogy a 
helynevek csak az egykori birtokos emlékét őrzik valamely természetes térforma historizáló 
névadásával, vagy valóban lappang itt egy elpusztult későközépkori erődített objektum. A 19. 
században a helyiek erről így emlékeztek meg: „Balasko tetejinek hivatik és Fel Csík 
Jenőfalvából szállott volna oda Baláska Imre és János, és ottan laktak, az melynek romjai 

                                                 
678 Botár 2013. 
679 A madarasi vasbányászat történetéhez ld. Pataki 1971. 
680 Gábor Tibor polgármester szíves szóbeli közlése. 
681 Orbán 1869. 74., Vitos 1894. 169., Csomortáni 1997. 93. 
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most is látszodnak a nagy erdő között”, azaz tényleges romokat említettek.682 Eddigi 
terepbejárásaim során azonban nem akadtam nyomára.  

A hagyomány hitelét erősítheti egy galléros, tagolt peremű 14-15. századi fazék, illetve 
egy belső oldalán barna mázas fazék töredéke (ltsz. 1993-1994/48. láda), melyek éppen erről 
a környékről, a Szádakút nevezetű részen kerültek elő (48/2. kép). Ismereteim szerint a Kőd-
domb ezen részén, a mesés Balaskó-várán kívül nincs egyetlen középkori lelőhely sem. Az 
objektum, ha volt ilyen egyáltalán, egyelőre azonosítatlan, elbeszélések alapján a Kőd egyik 
északkeleti részén ezen a környéken keresendő (Olti Kálmán szíves szóbeli közlése). 
 
13.3.5. Külterület – „Vár”. A helytörténeti hagyomány, és a helynevek alapján (Vár-bükke, 
Vár-forrás, Várkapu, vár halastava) a falutól nyugatra várat lehet feltételezni.683 Noha kőfalú 
várat eddig senkinek sem sikerült a környéken azonosítani, a makacs helyi hagyomány miatt 
elképzelhetőnek tartom, hogy valahol a környéken valóban lappang egy védelmi objektum, 
ami fa alapanyaga miatt nyomtalanul eltűnhetett. Orbán leírása szerint ez az Osztoros egyik 
előhegyén volt, de várat már neki sem tudták megmutatni. A 3. katonai felmérésen azonban 
egy jól körülhatárolható kiugró plató érzékelhető (46,33,20 N/25,38,04, 120 × 70 m), amit a 
jövőben föltétlenül ellenőrizni kell. Ez a hely jellegében, és elhelyezkedésében is jól illik a 
„szomszédos” csíki várak sorába. A templomtornyok kapcsán merült fel, hogy a torony léte a 
templom értékét is növelte a középkorban, ami az építtetők rangját is emelte, jelképezte.684 
Karcfalva esetében a korai torony talán egy korabeli előkelő család létét is feltételezi, ami jól 
összecsengene egy hegyi magánvárral. Könnyen elképzelhető azonban, hogy a helynevek 
„csupán” egy őskori vár emlékét őrzik. 
 
 
14. CSÍKKOZMÁS 
 
14.1. Alcsíkon a Dékány-, Kozmás- (Kamarás), és Szentegyháza-pataka (az Olt balparti 
mellékvizei) összefolyásánál fekszik (49. kép); román neve: Cozmeni, községközpont; nevét a 
templom védőszentjéről vette (Szent Kozma és Damján). 
 
14.2. Írott adatok 

A falu és temploma elsőként az 1333-1334-es pápai tizedlistákon tűnik fel.685 A falu 
történetében meghatározó szerepe volt a Becz-családnak, amelynek első adatolása az első 
csíki címer és nemességadományozó oklevélből ismert. 1456-ban Jacobus Becz de 
Chijkijzenthmarthon-t jelölik meg a névsorban elsőként a közös kiváltságban részesülők 
sorában, majd apai nagybátyját, Csíkszentgyörgyi Becz Bálintot, és fiait, Barabást és Pétert 
említi több más székelyföldi előkelő között.686 Nyilvánvaló, hogy az agyagfalvi gyűlésen 
1506-ban a csíki előkelők között említett Becz Imre e család leszármazottja, 687 akinek 
kozmási kötődését, birtokait csak egy későbbi, 1523-as forrásból ismerjük. Ekkor Paulo filio 
condam Emerici Becz de Zenthkozmademijen esik szó egy markosfalvi örökségi per 
kapcsán.688 A Beczek tehát már nagy valószínűséggel a 15-16. század fordulóján kozmási 
birtokosok lehettek. 

                                                 
682 Pesty 1864. 
683 Orbán 1869. 88., Csomortáni 1997. 99. 
684 Benkő 2012. 125. 
685 MonVat 112., 116., EO II. 412. 
686 SzO I/170-171. 
687 SzO I/316. Becz Imre egy 1510-es oklevélben is szerepel SzO VIII/248. 
688 SzO III/216., 221., 223., 229. SzO III/- 1523 III/216; 221 ua.; 223 ua.; 229 ua., 1524 III/234; 1525 III/240; 
1529 III /243; 1533 III /249; 1534 III /251; 1537 III /260, 261.; 1538 III /267; 1544 III /273; 1547 III /282;1548 
III /284; 295. 
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Becz Imre, Balaskó Imrével ée Balaskó Jánossal együtt zálog révén a szomszédos 
Fehér megyei enklávén több részbirtokhoz jutott (Szárazpatak, Szent János, Árokköze), de 
ezeket, mivel 1519-ben részt vett egy, a király és vajda ellen irányuló szervezkedésben, 
Szapolyai János vajda és székely ispán hűtlenség címén 1521-ben visszavette tőle, és az 
Aporoknak adományozta.689 

1556-ban az Izabellát és János Zsigmondot fogadó küldöttségben Csíkból Andrássy 
Márton, Betz Pál és Lázár Imre volt jelen.690 

Becz Pál bírói feladatköröket is ellátott, így 1561-ben a hosszúaszói Xántusok perében 
szentkirályi andrasij Márton és kozmási Becz Pál (egregius et agilis) volt a bíró.691 Becz Pál 
nem riadt vissza hatalmának gyakorlásától, 1564-ben a csíki közrendűek panaszában név 
szerint is megemlítették, mint a fennálló rendet erőszakkal megváltoztató, hatalmaskodó  
helyi urat: „Az törwintelensiget az kit irtunk mind közönsigel fel ide ezeket mi raitunk Bech 
Pal miuelte Antal Peter fiaval egietemben”.692 Becz Pál rangját jelzi, hogy törökországi 
királyi követség tagja is volt.693 

A „község” panasza természetesen hatástalan maradt, kétes megnyilvánulásai ellenére 
státusának megfelelően 1566-ban II. János király adományoz Chekefalvaban harminch negy 
haz jobbagioth Bech Pálnak.694 Az 1567-es 25 denáros adólistán Kozmas ...17 portával szerepel, 
míg a két évvel későbbi, 1569 körüli főemberek és lófők összeírásában Kozmas 15 fővel van 
feltüntetve, de egyedüli főember csak Becz Pál volt (Kozmas few ember. Becz Pal, Lofeijek. n. 
Kajchia Barabas, n. Potjo Peter, Potjo Mjhal, Fejer Thamas, Fejer Anthal, Fejer Mjhalne, 
Albert Benedek, Georfi Demeter, Fejer Mathe, Erdews Siluester, Zanto Peter, Okos Benedek, 
Okos Ferencz, Kemenij Andras).695 Ezek közül kettőt (Demetrius Georgyffy Petrus Potio de 
Kozmas) mint az Andrássyak szentsimoni birtokának szomszédait említik 1570-ben.696 A Potyó 
családnak Háromszék határán is voltak birtokai, amint erről egy 1593-as beiktató oklevél 
tanúskodik (Potio Janos, es leorÿncz ugian Czÿk kozmasÿ lofeÿek).697 Szintén voltak birtokai a 
faluban Chyeke Mátyásnak is, aki 1570-ben kapott örökjogon korábbi Zent Simon-i és Kozmas-i 
birtokaira oklevelet.698 

Vélhetően a szentkirályi Andrássy család familiárisai lehetett az az Andreas Vitus de 
Kozmas, akit II. János király 1570-ben, mások mellett, eltilt Bors András szentkirályi 
birtokainak háborításától.699  

1571-ben egy csíkszentkirályi örökségi perben említik ...Stephanus Lazar, Petrus 
Potthyo de Kozmas, illetve ugyanitt királyi emberként Antonius et Mattheus feyr de dicta 
Kozmas, ...Paulo becz de dicta Kozmas nevét.700  

Paulus Becz de Kozmas, immár királybíróként, és Andrássy Péter hatalmaskodásba 
torkolló összetűzésbe keveredtek, ezért ennek tisztázására Báthori István vajda 1571-ben egy 
nyolcfős bírói testületet bízott meg. Az ügy még 1574-ben sem zárult le, ezért Báthory István 
vajda vallató parancsot adott Szentkirályi Andrássy Péter részére Kozmási Becz Pál királybíró 
ellen (ebben szólnak Egregys et Agilibus Ioanni Lazar de Chycho, Anthonio hadnagy de Zent 
Imreh, Helie Czyko, Gregorio Tamas, Valentino Bartok de Mindzent et Thome Salamon de 
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693 Bethlen 2002. 284. 
694 SzO II/209. 
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Taplocza).701 Az ügy vélhetően csak az Andrássyak kegyvesztését és elköltözését követően 
zárult le, de ebben szerepe lehetett Becz Pál halálának is. 

Az 1576-os 50 denáros adólistán, melyet a székely főemberektől szedtek, Kozmáson 
Becz Pál örökösei által fizetett 12,5 forint tétel mellett, a fejedelemi birtokra 27,5 forint volt 
kivetve, ami 55 jobbágyportára utal (ez a szám természetesen ennél több fél, ill. negyed 
telekből is összetevődhetett). 1598-ban Becz Imre mint a csíki vasbányák igazgatója tűnik fel 
(Praefecus ferrifodinae nostrae Chikiensis).702 Neki 1585-ben volt a mennyegzője, a fenti 
évben tehát már meglett korú ember volt.703 Becz Imre és Becz Tamás Báthori András bíboros 
kíséretében esett el, amikor az Moldvába igyekezvén Felcsíkon kívánt áthaladni, de a 
közszékelyek rajtuk ütöttek.704 

A Becz család helyzetét és vagyonát igyekezett rokoni kapcsolatokkal is megerősíteni, 
illetve bővíteni, ezért rendre székely előkelő családokkal kötöttek házasságokat. A 16. 
században Becz Imre felesége Lázár Kata volt, a 16. század végén Becz Klára Andrássy 
György felesége lett, ugyanekkor Becz Erzsébet férje Apor Balázshoz ment feleségül, Becz 
Zsófia Andrássy Péterhez. Becz Katalin férje Béldi János volt.705 Helyzetüket ugyanakkor 
jellemzi, hogy a házassági kapcsolatok nem lépték túl a Székelyföld határait, így a megyei 
nemességel és a szászföldi előkelőkkel már nem léphettek házasságra.706 

1601-ben Báthory Zsigmond fejedelem megígérte Lemhényi Csomortányi Tamásnak, 
hogy Kozmási Becz Tamás lánya, Erzsébet halála esetén ennek birtokait in possessionibus 
Kozmas predicta cum domibus et Curÿs nobilitarÿs ibidem, item Zent Marton, Zent Georgj, 
Zent Simon, Zent Imreh, Chiekefalua, Menesagh,Verebes, Thusnad, et Kotormany, in Csik, 
necnon Vifalu, Felseofalu, Jacabfalua, et Nagikazon vocatis, in Kazon Sedibus Siculicalibus  
neki adományozza.707  

Miután a család fiúágon kihalt, a Béldiek örökölték meg birtokaik egy részét, de a 
falut nem tartották állandó lakhelyüknek. 1619-ben az úgynevezett Universalis 
Conscriptióban a kozmásiak azt vallották, hogy Feo ember ezen faluban egieb nem lakik 
BeldÿCelemen Vramnal neha. 708 A rokonsági kapcsolatot egy 1634-es perirat részlete 
ismerteti: „néhai Becz Pál, ki Alcsíkban Kozmáson lakott, ennek leánya néhai Mihállcz 
Miklósné Becz Erzsébet, ki Orbai-székben Gelenczén lakott, annak leánya én vagyok az 
actrix, item azon truncusnak leánya néhai Béldi Jánosné Becz Katha, ennek a fia ns. Nemz. 
Béldi Kelemen, ennek fiai Béldi Jánis és Pál, kik Sepsi-székiek, uzoniak .” Ugyanitt írják, hogy 
Béldi Kelemen árvái laknak a kozmási udvarházakban.709  

A Becz javak sorsát a szomszédos tusnádiak elmondásából ismerjük Reghi Jobbagiok 
Beldi Vrame, kik az Beczeket is Zolgaltak es azok posteritassok.710 Ugyanez történt a kozmási 
birtokokkal is, az itt 1614-ben főemberként feltűnő Károlyi István és Cseke Gergely vélhetően 
Béldiek itteni megbizottai lehettek. Ekkor a faluban 109 családfőt írtak össze.711 

A csíkkozmási (egyház)megye már 1608-ban hozott rendelkezéseket, amire 1627-ben 
már hivatkoztak, majd utóbb többször bővítettek. Ebben külön kitértek a templomi ülésrendre, 
térbeosztásra: „nagy oltár előtt valló helyek (statusok) és apróbb székek senkinek nem 
örökösse a kőpárkányig, hanem rendeltetett a főrendekenek, és azon kívül a megyebeli 
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becsületes embereknek, megyebiráinak, és vendégeknek, hogy ott álljanak.” Ennek a 
középkorban gyökerező gyakorlatnak a kezdeményezői és/vagy haszonélvezői bizonyára a 
falu legfontosabb főemberei, nemesei, a Beczek lehettek.712 

A faluról a történeti hagyomány tudni véli, hogy Lázárfalvával, Tusnáddal közös határa 
volt, így valószínűleg ezekkel együtt valamikor nem Székelyföld, hanem Fehér-megye része 
volt. Az 1667-es országgyűlési végzésben így fogalmaztak: „Csik Széki Kozmás megyében 
lakó Rendeknek lévén az Apór és Mikó Familiával egybe folyó határok, kik között a’nyom 
dolga felöl való difficultasok tolláltassanak.” 713 A határos Apor és Mikó birtokok a torjai, 
illetve a Tusnádtól délre eső Olt-menti enklávék területén álltak. A két terület között a tusnádi 
Vártetőn egy hatalmas 13. századi vár romjai találhatók. Ez alapján kézenfekvőnek tűnik, 
hogy itt eredetileg egy olyan. Alcsík déli részét is magába foglaló nagyobb (királyi?) birtok 
lehetett, melyet a 14. században több helyi székely család között osztottak fel. 

 
14.3. Régészeti adatok 
 
14.3.1. Szent Kozma és Damján plébániatemplom 

A falut és plébánosát az 1333-as tizedlista már említi, így az Árpád-kor végén már 
nagy valószínűséggel állt itt templom. Építésekor gyaníthatóan a már létező filiális 
települések elhelyezkedését is figyelembe vették. A templom ma a falu központjában, az út 
mellett található, ami a terepbejárások és régi térképek alapján a középkori település déli 
szélének tekinthető. A kozmási plébánia alá ugyanis a 17. századi egyházi jelentések szerint 
több középkori falu tartozott: Csíkkozmás, Tusnád, Verebes, Lázárfalva és Szeretszeg.714  

A templomot 18. századi kő cinteremfal övezi. Ezen belül áll a nyugati 
harangtoronyból, azonos szélességű hajóból és sokszögzáródású szentélyből álló együttes. A 
templomot támpillérek erősítik (50/1-3. kép). 

Az épület jelenlegi formájában számos későgótikus részletet őriz. Ilyen a 
szemöldökgyámos déli, nyugati és sekrestyekapu, a szentély boltozata, keresztelőmedence és 
szenteltvíztartó (ez utóbbaik eredeti helyükön a déli bejárat mellett), oltár-oromdísz és a 
vízvetős támpillérek. A templom középkori felszereléseiből megmaradt a gótikus 
szárnyasoltár mérműves oromdísze, illetve a 16. század eleji stallumok is.715 A boltozat –  a 
középső zárókövön látható pajzs formája, illetve a kőbordák profilja alapján – szintén 16. 
századi (51. kép). A templom 17. század végi beosztásáról, használatáról, temetkezési 
rendjéről Lakatos István csíkkozmási plébános bejegyzései részletesen tájékoztatnak. Ezekben 
Szeretszeg önálló filiaként szerepel.716 A szentélyben álltak a főemberek stallumai, melyeket 
már a 17. század elején említenek: „kozmási sanctuariomba valo Statusok”, „nagy oltár előtt 
való statusok és apróbb székek senkinek nem hereditarius, a körpárkányig, hanem rendeltetett 
a fö rendeknek.”717 1768–1769-ben jelentős munkálatok zajlanak a templomnál. A korábbi 
síkmennyezetet boltozatra cserélik ki, déli oldalon portikus épül, átalakítják az ablakokat. A 
templom padlásterében ma is láthatók az alacsonyabb barokk boltozat felett a korábbi 
falképek részletei. 1771–1772-ben 3 öllel magasították a tornyot és egykori gótikus ablakait 
átalakították.718  
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A támpilléreken és a szentélyen is látható lábazati párkány a hajó déli falán is 
megtalálható, de csak ott, az északi oldalon hiányzik. Itt, a támpillérek felső részének 
magasságában a vakolaton egy vízszintes szabálytalanság látható, ami valószínűleg a gótikus 
magasítás előtti hajó párkánymagasságát jelzi. A hajó nyugati bejárata nem a hajó és a torony 
középső tengelyében nyílik, hanem attól kissé északra.719 Ezek alapján valószínűsíthető, hogy 
a gótikus átépítéskor nem bontották el teljesen a korábbi, 1333-ban említett templomot, 
hanem csupán a szentélyt és a déli hajófalat elbontva déli irányban szélesítették.720 Ez utóbbi 
lehetőségre utal az is, hogy a hajó északi falán 14. századi (?!) falképek kis részlete látott 
nemrég napvilágot (51/3. kép), míg a déli oldalon nem ismerünk (egyelőre?) hasonlókat. A 
padlástérben látható meszelt-vakolt falfelüleltek alapján egyértelműen látszik, hogy a 
jelenlegi barokk boltozatot egy magasabb síkmennyezet előzte meg. A déli diadalív feletti 
kutatóablakban egy glóriás angyalt ábrázoló kifestés részlete is látható.721 

A tornyot a korábbi szakirodalom gótikusnak tartotta. A gótikus építkezésekkel 
egyidős azonban aligha lehet, hiszen a templomtest falain és támpillérein megtalálható 
lábazati párkány hiányzik a torony faláról, illetve támpilléréről, ráadásul a két épületrész 
között a padlástérben egyértelmű falelválás látható. A Domus Historia szerint 1653-ban 
kezdték építeni (50/6. kép).722 Ezt megerősíti egy további, 1608-as adat is, amely 
Csíkkozmáson haranglábat említ.723 A jelenlegi harangablakok keskenyebb nyílásokat 
vágnak, míg az alatta elhelyezkedő köríves lezárású ablakokat csúcsíves nyílások 
elfalazásával alakították ki. 
 
14.3.2. Kőházkert – Becz–kúria 

A 17. század eleji források egyértelművé teszik, hogy a faluban a Beczeknek volt 
korábban kúriája.724 A kő épületek azonban a kora újkorban már pusztulni kezdtek, 1772-ben 
már a A Puszta Kő Háznál említenek egy kaszálót. Ugyanekkor írják le, több más újabb, fa 
épület mellett a régi kő kúria helyét is: Groff Idősbb Zabolai Mikes István Ur eo Nagyságától 
maradott Nobilitaris Curia ... Kozmásnak All szeg nevezetű Részibe, a Nemes uttzának vége 
felé, a Napkeletfelől való soron, Mellynek vicinussa Északról Liber Báro Sepsi Szent Iványi 
Henter Ádám Ur eő Nagyságának.... Groff Kőris Pataki Kálnoki Antal Generalis Ur eő 
Excellentiájától acquiralt Nemes Curiája .... az Kő Ház Kertnél. Vagy másutt Puszta Kő ház 
vicinussa Délrol a Kozmási Patak, illetve: A Vetés mezöben tsató Szeg felöl: Az mikes Kö ház 
Kerte melet.725 Mikesek, Henterek, Kálnokyak osztoztak az egykori Becz-birtokokon, ahol 
ekkoriban már nem álltak a középkori kő épületek. Az újabb épületek azonban fából épültek, 
erre utal Kálnoki Sámuel csíki javairól készült összeírás.726 A Repertórium itt minden egyéb 
megjegyzés nélkül középkori lelőhelyet jelez, pedig a régi terepbejárások egyértelműen a 
középkori kúria romjait említik.727 

Ma a falu északnyugati szélén, a Kozmás-pataka feletti teraszon, a Nemes utca végében 
található földeken nincs látható nyoma álló épületeknek, de a szántóból bőségesen gyűjthető 
későközépkori leletanyag, közte 16. századi barna-zöld mázas csempék töredékei is (52. kép). 
A lelőhelyre legutóbb Darvas Lóránt figyelt fel, amikor egy ülepítő árkával falakat bolygattak 
meg (2007). A lelőhely pontos kiterjedése ismeretlen, a szabadon álló kutatható terület két 

                                                 
719 Tóth 2003. I/27. 
720 Ez a megoldás nem lenne egyedi Csíkban, Delnén, illetve Csíkszentdomokoson a korai hajók északi falát 
lebontva építettek szélesebb templomot.  
721 Lángi – Mihály é.n. 14.  
722 Botár – Grynaeus – Tóth 2004. 132. 
723 Szabó T. 2006. 63. 
724 SzO IV/129-130. 
725 EMszT VII/318., illetve Szabó T. 2006. 62-68. 
726 Tüdős 1998. 171-193. 
727 János – Kovács 1967. 45., illetve Rep. 201. 
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tulajdonos között oszlik meg, ugyanakkor a közvetlen közelben álló házak és telkeik részben 
még fedhetik a lelőhelyet. Erre utal, hogy a domb déli oldalán az egyik telken az eke még 
rendszeresen falakra utaló habarcsot hoz a felszínere. A középkori épületek tehát az észak-déli 
irányban körülbelül 50 méter hosszan húzódhatnak. 

A viszonylag sík felületű szántott területen egy nagyon enyhe kiemelkedés található, 
amely kis lejtéssel halad a nyugatra található völgyterasz felé. A felszínen e kiemelkedés 
közelében gyűjthető a legtöbb lelet (későközépkori kerámia, csempetöredékek), és itt 
érzékelhető a legtöbb habarcs és kőtörmelék is, de az általuk kirajzolódó folt hosszan 
elnyúlik. A mezőgazdasági munkákkal folyamatosan bolygatott lelőhely megismerése és 
védelme érdekében több ízben folytattunk kutatást.728 A kutatás első évében, 2009-ben, az 
volt a célunk, hogy meggyőződjünk arról, hogy állt-e kőépület a területen, megmaradtak-e 
ezek alapfalai, ennek mekkora kiterjedése lehetett, illetve, hogy milyen egyéb objektumokkal, 
rétegekkel lehet számolni egy későbbi, nagyobb léptékű ásatás során (60. kép). 

Ennek érdekében egymástól viszonylag nagy távolságokra három, különböző méretű 
kutatóárkokat nyitottunk. Az első, északkelet-délnyugat tájolású árokkal azt a részt vizsgáltuk, 
ahol feltételezni lehetett, hogy az ülepítő telepítésével falakat bolygattak meg. Az árok 
közepén a gyepréteg alatt alig -30 centiméter mélyen egy 80 cm széles, az árokban 
keresztirányban elhelyezkedő alapfal került elő (1. fal). A fal két oldalán, azonos mélységben 
vékony hamus réteget figyeltünk meg, ami a kő épület előtti járószintet jelöli. Az előkerült 
csekély mennyiségű leletanyag Árpád-kori (?) és 14. századi darabokat tartalmazott. 

E fölött a fal külső (?), déli oldalán már modern rétegeket azonosítottunk, melyek 
eltűntették a korábbi nyomokat, míg a belső felületen dokumentált habarcsos, szenes, agyagos 
rétegek értelmezése még kérdéses (járószintek, planírozás, építési réteg), de egyértelműen 
utalnak arra, hogy a fallal határolt rész használata több periódusra bontható. Az árok déli 
szélén két további, egymástól független alapozás került elő, ezek közül az egyik egy saroknak 
tűnik (3. fal), míg a másik (2. fal), kelet-nyugat tájolással, az ároktól délnyugatra található 
lakóház, illetve az árokban elsőként azonosított fal felé haladt. Kettejük csatlakozásának 
ellenőrzésére a feltételezett találkozási pontnál egy kis szondát nyitottunk, ahol kiderült, hogy 
a két fal nem köt össze, hanem mindkettő derékszögben megtörve, sarkaikon érintkeznek 
egymással. Összegezve: az első árokban három, egymástól független épület kis részletei 
kerültek elő, ami már ekkor előrevetítette, hogy összetett alaprajzú, több építési szakaszban 
kialakított épületegyüttessel kell számolni (53. kép). Ezt a második, észak-déli tájolású 
árokban talált alapozások is megerősítették. A 2. árok (méretek: 1,5 × 13 m) az előzőtől 
távolabb jelöltük ki, abban bízva, hogy dokumentáli tudjuk a romok északi szélét, a lelőhely 
súlypontjának gyanított enyhe kiemelkedés túloldalán. Itt a falak teteje még magasabban 
jelentkezett, a szántott felülettől alig -20 cm-re. Falakat a kutatott felület déli felében 
azonosítottunk, a hatalmas faltömb szintén északnyugat-délkeleti tengelyhez igazodva 
helyezkedik el úgy, hogy a belső, déli oldalon sarkot képez. Ehhez a sarokhoz igazodva egy 
további négyzetes, de önmagában álló pilléralapozás került elő (54. kép). A faltömböt alkotó 
falak alapozási mélysége, jellege eltérő, így feltételezhető, hogy ez sem egyszerre épült. Úgy 
tűnik azonban, hogy a bontás(ok), az intenzív földművelés miatt az épületekhez tartozó felső 
járószintek, legalábbis az alacsonyabban elhelyezkedő felületeken, jelentősen sérülhettek. A 
2. árokban, a beltérnek tartott részen ugyanis csak kis részletekben találtunk járószintként 
értelmezhető rétegeket, és ezek nem alkottak összefüggő, egyértelmű felszínt. Ezek mélysége 
összevethetőnek tűnik a fal belső oldalán dokumentált habarcsos építési réteggel, így az 
alattuk elterülő patics- és habarcsrögös, sárga agyagos réteg, és az innen származó leletanyag 
korábbinak tartható. Ennek ellenére ez a réteg nem feleltethető meg a fal túloldalán, a kő 
épülettől északra található rétegekkel, emiatt gyanítható, hogy az eredeti rétegeket az itt 

                                                 
728 E helyen is megköszönöm a telektulajdonosok, Dánél Sándor és Kozma Béla támogató hozzáállását. 
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található széles, sekély árok ásásakor tűntették el (55. kép). A helyiség belsejében a leletek a 
fal belső oldala mellett sűrűsödtek, az egymást fedő darabok alapján gyaníthatóan már 
másodlagos helyeztben kerültek ide. A 16. századra keltezhető gyorskorongolt 
edénytöredékek mellett egy gyorskorongon készített hengeres testű kürtő töredékei, illetve 
szintén egy kályha felső részéhez tartozó csonkakúp alakú palást darabjai kerültek elő (54. 4-
5. kép). 

2011-ben a 2009/2 árokkal párhuzamosan újabb felületet nyitottunk (4. árok: 10 × 2,5 
m), amiben egy bolygatott és bontott kövekkel betöltött pincét azonosítottunk (56. kép). A 
pince többszörös bolygatáson esett át, falainak egy részét elbányászták, majd utóbb mégis a 
bedöntött falak köveivel töltötték fel. A pincében meglehetősen kevés leletanyag került elő, a 
különböző fazekak és 16. századi csempék mellett említést érdemel egy üvegkehely töredéke 
(57/1-8. kép). A falak alapozása alapján itt is egyértelművé vált, hogy a falak nem egy időben 
épültek, illetve néhány esetben 16. századi rétegre fedtek rá (58/12-16. kép). A kúriának ez a 
része tehát nem a legkorábbi építési periódushoz köthető. A falakon kívüli rétegekből 
későközépkori kályhaszemek, párta töredékei, vörös gyorskorongolt fazekak, poharak 
töredékei kerültek elő (58/1-11. kép). Az épület belsejében, a 2009. évi megfigyelésekkel 
egyezően a leletanyag zöme közvetlenül a fal belső (déli) oldala mellett került elő, ahol az 
egymáson fekvő darabok elhelyezkedése arra utal, hogy ide már ömlesztev szemétként (?) 
kerültek. Külön említést érdemelnek a fekete-szürke fazekak, ugyanis hasonló edények 
például Keresztúr-széken kifejezetten ritkák. A töredékek között kiegészíthető zöldmázas, 
vörös anyagú lábas, fedők mellett a hengeres kürtő további darabjai is előkerültek (57/9-10., 
59. kép). 

A 2009-ben nyitott 3. árokkal a kőépületek nyugati kiterjedését, illetve a külső 
járószintek, gazdasági objektumok szóródását akartuk tisztázni. Az árokban kőépületnek 
nyoma nem került elő, így azok keletebbre, a korábbi kutatóárkok környékén keresendők. 
Ugyanakkor a kutatóárok keleti felében feltárt paticsrögös réteg, a szétszántott kemencék 
roncsai, illetve meszes- és szemétgödrök alapján számolni kell azzal, hogy a kúria gazdasági 
udvara legalább idáig kiterjedt. A gödrök közül méretével és gazdag leletanyagával is 
kiemelkedik a 3. gödör (61-66. kép). Ennek betöltésében több réteget (hamus-szenes, 
agyagos, paticsrögös) lehetett elkülöníteni, míg a leletek egyértelműen a gödör felső 
harmadában sűrűsödtek. A gödörből gyorkorongolt tagolt peremű vörös és fekete anyagú, 
füles fazekak, fedők mellett több asztali edény töredéke is előkerült: kancsók, mázas bögrék, 
lábasok, fehér engóbos korsók, szamócadíszes zöld mázas pohár (?) töredéke. A 
székelykeresztúri korabeli anyagban ritka a szürke-fekete kerámia, ami alapján Benkő arra 
következtet, hogy az észak-erdélyi import lenne.729 Csíkban azonban a fekete kerámia a 
későközépkori leletek között egyáltalán nem ritka. Könnyen előfordulhat, hogy ez csíki 
fazekasok terméke, feltűnése talán az újkori felcsíki (madarasi, dánfalvi) fekete 
kerámiagyártás előzményével van összefüggésben. Szintén a gödörből került elő két vas 
doromb, markolatgombos kés, kés csont markolata, illetve egy üveg palack fenékrésze. 
Ritkaságnak számít egy vasból készült, jó megtartású érvágó.730 Az előkerült 
csempeanyagban geomterikus díszű és alakos kályhacsempék egyaránt előfordultak, közöttük 
két azonos, süveges lovast, illetve sárkány (?) felett lovagoló Szent Györgyöt ábrázoló 
darabok töredékei (66. kép). A gödör leletanyaga jól tükrözi a kúria tulajdonosainak 
kiemelkedő szerepét, és az ezzel járó, az átlagot messze felülmúló anyagi kultúráját. A 
korábbi terepbejárások során 15-16. századi zöld és barna mázas, illetve fehér engóbos (vörös 
festésű?!) csempék töredékei is kerültek elő. 

                                                 
729 Benkő – Székely 2008. 193-194. 
730 A tárgy meghatározását Benkő Eleknek köszönhetem. 
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A lelőhelyen tehát egy nagy alapterületű, több kőépületet magába foglaló együttes áll, 
amely nem egy periódusban épült.731 Az eddig dokumentált épületrészek tájolása egységesen 
északnyugat-délkelet tengelyhez igazodik. Az épület pusztulása ellenére az alapfalak 
segítségével az alaprajz és a relatív periódizáció tisztázható lesz. A mélyebben elhelyezkedő 
rétegek, objektumok (gödrök, pincék) kutatható állapotban várják a feltárást, sőt a 
magasabban fekvő részeken talán az eredeti járószintek is átvészelhették az évszázados 
művelést. Az első év tapasztalatainak birtokában úgy döntöttünk, hogy a hatékonyabb 
terepmunka érdekében 2010-ben geofizikai felmérést végzünk a területen, hogy a tényleges 
ásatások megkezdése előtt világosabb képünk legyen a romterület kiterjedéséről és méretéről. 
A méréseket Zsigmond István (Geoservice Kft., Gyergyószentmiklós) végezte. A talajradaros 
felmérés során három felületen végeztek méréseket, az 1-2. kutatóárok környékén, illetve a 2. 
kutatóároktól nyugatra. Mindezzel együtt a talajradaros mérések mindhárom felületben olyan 
sorokba rendeződő inhomogenitásokat mutattak, amelyek nagy valószínűséggel jelölik a föld 
alatt lappangó alapfalakat. Ezek áthúzásából egy összetett alaprajzú, sokhelyiséges épület 
rajzolódik ki, amelyen belül a nagyobb inhomogenitások vélhetően beomlott pincéket 
jelölnek. Egyértelműnek tűnik, hogy a 2. ároktól nyugatra az épületnek még további 
helyiségei vannak (67. kép). A fent jelzett bizonytalanságok miatt a kiszerkesztett alaprajz 
csak fenntartásokkal használható, a „rekonstrukciót” további ásatásoknak kell majd még 
hitelesíteniük. 

 
14.3.3. Belterület. A templomtól nyugatra eső telkekről, a főút és a patak bal partja között 
szórványosan Árpád-kori cserepek is gyűjthetők. 
 
14.3.4. Belterület – Zugató utca, 383. sz. telken Darvas Lóránt 2008-ban 13-17. századi 
leleteket gyűjtött. Darvas meggyőző észrevétele szerint az utca egy kiszáradt patakmederben, 
vagy amelett jött létre. Erre utalhat talán az utca neve is. Utóbb a 2013 tavaszán folytatott 
felügyelet beigazolta ezt a feltételezést, az utca lejárt kemény felülete alatt közvetlenül 
többfelé iszapos, erősen nedves altalaj jelentkezett (Puskás József megfigyelése). 
 
14.3.5. Belterület - Bodrog utcában a 64., 94., 125., 132. telken 2007-ben jellegtelen 
későközépkori töredékeket (14-17. század) gyűjtöttem.  
 
14.3.6.Belterület - Cseke utca 49., 52. telkeken késő népvándorlás- és/vagy (?) Árpád-kori, 
illetve későközépkori töredékeket gyűjtöttem (68/1-9. kép). 
 
14.3.7. Belterület – iskola udvara/kertje. Az iskolától délkeletre a szántóból jellegtelen késő 
népvándorlás/Árpád-kori töredékek, illetve nagyobb mennyiségben későközépkori (14-15. 
század) cserepek kerültek elő. Többszöri kérésem dacára, az új tornaterem építésekor nem 
értesítettek, így nem tudjuk, hogy a munkálatokkal bolygattak-e középkori objektumokat 
(68/10-18. kép). 
 
14.3.8. Belterület – a Kicsi utca, Félfalu utca telkein elszórtan jellegtelen középkori 
cserepeket gyűjtöttem. Csillag Ottó iskolaigazgató telkén (282. hsz.) gazdag 4. századi 
leletanyag mellett, körömbenyomásos oldal, illetve fenékbélyeges alj alapján 12. századi 
lelőhely is valószínűsíthető (68/19-22. kép). 
 
14.3.9. Belterület – Gyár-utca 438-434. telkek között (a tűzoltószertárral szemben) 14-16. 
századi cserepek is kerültek elő (Botár I. 2010., 68/23-27. kép). 
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14.3.10. Külterület. A Becz-kúriától, a falutól észak-nyugatra 450 méterre a szántásban kis 
foltban 12-14. századi cserepek is előkerültek (Botár I. – Darvas L. 2009. október 27.). 
 
14.3.11. A CsSzM régészeti raktárában ismeretlen kozmási lelőhelyről egy levágott peremű 
12-13. századi fazék töredéke található (ltsz. 2151/133 láda). 
 
14.3.12. Nemesek utcája. Az utca középső tengelyében 2013 áprilisában zajló csatornázási 
munkák során középkori objektumokat bolygattak meg. Az egyik gödör szenes betöltéséből 
Puskás József magas, tölcséres peremű, olykor hullámvonalall díszített fazekak töredékeit 
gyűjtötte össze. Közvetlenül egy mellette egy másik gödörben 16. századi kályhaszem 
peremtöredéke került elő. Ugyanitt, a mintegy 2 m²-es „szelvényben” egy tojásdad alaprajzú 
(?) kemence (?) részlete is előkerült. A határozott vörös átégett széllel jelentkező objektumnak 
nem volt összefüggő vízszintes sütőfelülete, de átégett egyenes felületű agyagdarabok 
követhető elrendezés nélkül több pozicíóban (függőlegesen is) megfigyelhetőek voltak. Az 
átégett bolygatott (?) agyagréteg alatt szenes puha földben vörös, gyorskorongolt, 
későközépkori kályhaszemek és edénytöredékek voltak. 
 
 
14.4. Összegzés 
 

A régészeti lelőhelyek szóródása és leletei alapján, az adatok csekély és esetleges volta 
ellenére egyértelműnek tűnik, hogy a falu területén a három (!) patak mentén az Árpád-kor 
derekán több településmag jött létre, amelyek fokozatosan összenőhettek, de a halmazosodást 
a két befolyó patak, illetve ezek árterei csak részben tették lehetővé. A falu északnyugati 
szélén a későközépkorban a Becz-család épített magának udvarházat. 

Úgy tűnik, Csíkkozmás korai története összefügg Lázárfalva, Verebes és Tusnád 
történetével. E falvak a 18. században még közös, osztatlan határban álltak, ami mögött 
vélhetően a középkorban gyökerező közös birtoktest emléke lappanghat. „Kozmás és három 
falu – Lázárfalva, Verebes és Tusnád – földje és egész területe nincs elválasztva semmilyen 
határral” írja a szokatlan kivételről Benkő József 1777-ben.732 Verebes és Lázárfalva 
esetében a későbbi adatok, az ottlakók kizárólagos (!) jobbágyi jogállása, „Laksági” 
megnevezése és a a történeti hagyomány egyértelműen vármegyei előzményeket igazolnak, 
így valószínűnek tűnik, hogy ez eredetileg Csíkkozmásra és Tusnádra is érvényes lehetett. 
Mégis utóbb e két falu, ismeretlen okok miatt és ismeretlen időben „elszékelyesedett”, 
későközépkori adataink alapján társadalmi berendezkedésük nem tért el a szomszédos 
Csíkszentsimon, vagy Csíkszentmárton társadalmi képétől. 

 
 

15. CSÍKMADARAS 
 
15.1. Felcsíkon az Olt mentén, a Madaras-patak (az Olt jobbparti mellékvize) befolyásánál; 
(69/1-3. kép). román megnevezése: Mădăraş; Nagyboldogasszony (Csíkkarcfalva) filiája; A 
helynév leíró jellegű. 
 
15.2. Írott adatok 

1567-ben a 25 denáros adólistán Madaras ...3o/4. exempte ad hamor,733 míg 1569 körül 
a főemberek és lófők összeírásában  Madaras  6 fővel szerepel (Madaras. Bogach Georgij, 
                                                 
732 Benkő 1777 (1999). 236. 
733 SzO II/221. 
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Anthal Ferencz, Janus Georgj, Danch Mjklos, n. Dombj Mathe, Bogach Janus).734 1576-ban 
15 forintos adójával (30 jobbágyporta?) a fejedelem a legnagyobb birtokos a faluban, fele 
akkora birtoka volt Johannes Gerebnek (7,5 fl.), illetve 50 denár adót fizetett Jánossi Imre.735 

1594-ben egy megállapodás kezeseként említik madarasi Dobra Jánost. 736 1602-ben 54-
es esküdtek a császár hűségére, 1614-ben meg 125 családfő szerepel az összeírásban.737 Az 
egyetlen főember Zavor Fryderik idegen ember, bizonyára a vashámor felügyelője volt. 125 
összeírt fővel 1614-ben Madaras egyike a legnépesebb csíki falvaknak.738 

 
15.3.Középkori régészeti lelőhelyek 
 
15.3.1. plébániatemplom – középkori kápolna 

A falu északi oldalán a főút melletti dombon áll a Szent Péter és Pál titulusú 
plébániatemplom. Ezt a nyugati harangtornyos, támpilléres, sokszögzáródású szentélyű 
templomot 1796-ban építették. Az 1818. évi földrengés következtében nagyobb javításra 
kerül sor, mely 1892-re fejeződik be.739 Ennek ellenére mind az újítás, mind a javítás kapcsán 
feltételezik, hogy a régi falakat meghagyták, mivel a külső támpillérek az egykori gótikus 
boltozatra utalnak.740 A támpillérek egyikén-másikán valóban látszik gótikus vízvetőre 
emlékeztető részlet, de a vastag vakolat miatt eldönthetetlen, hogy megjelenésében középkori 
épületre csupán tömegével emlékeztető templom őríz-e régi falrészleteket, vagy teljességgel 
új építmény, melyhez esetleg falhasználtak korábbi elemeket. A 18. századig Madaras a 
Nagyboldogasszony (Csíkkarcfalva) plébánia filiája volt. A hagyomány szerint a 16. század 
elején építették a madarasi kápolnát. A jelenlegi templom helyén állt kápolnára eddig egy 18. 
század eleji helynévi adat volt ismert, amely a keleti határrészen a „Kápolna felé fordulóban” 
említ egy földet.741 Egy korábbi 1654-es adat szerint „uagion az Kapolnan alol egy szena 
fw”.742 Ez esetben azonban nem jelzi a forrás, hogy melyik fordulóban álló kápolnáról szól, 
így nem biztos, hogy a mai templom elődjére vonatkozik. A középkori épületre utaló 
hagyományt a mai templom sekrestyeajtajaként működő késő gótikus, szemöldökgyámos 
kapu igazolja (69/4-5. kép).Ennek felső részén különböző szimbólumok, vésetek láthatók. 
 
15.3.2. Szent Antal-kápolna 

A falun kívül, nyugati irányban volt egy további kápolna is, amely egy támpillérek 
nélküli, sokszögzáródású épület lehetett, melynek hajója és szentélye azonos szélességű volt, 
ez utóbbi mellett nem álltal támpillérek. Az első katonai felmérésről hiányzik ugyan, de a 
helynév szerepel a térképen (Sz Anthal Visz), így eszerint akkor már nem állt. A ’90-es 
években alapjaira új kápolnát építettek (69/6. kép). Méretei és alaprajza, illetve elkülönülő 
elhelyezkedése alapján beleillik a középkori, hasonló kápolnák sorába (Csíkszentkirály, 
Bogát, stb.). A helyi hagyomány a 16. századtól adatolható fejedelmi vashámorhoz köti, de a 
hámor és a melléképületek a kápolnától több mint másfél kilométerre találhatók. 
 
15.3.3. Fejedelemkert 

A falu nyugati határában a 16-17. században fejedelmi vashámor működött, mely a 
környéken gyakori felszíni vasércek feldolgozását és kész termékek előállítását is végezte. A 

                                                 
734 SzO II/207. 
735 SzO IV/45. 
736 SzO V/155. 
737 SzO ú.s. IV/78-79., 531-532. 
738 SzO ú.s. IV/531-532. 
739 Pál-Antal – Ördögh – Balázs – Miklós 2006. 367-368. 
740 Léstyán 2000. 237.  
741 Endes 1938, 63. Az általa megadott forráshivatkozás téves, vö. Pál et alii 2000. 367. 
742 Szabó T. 2006. 17. 
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hámor működtetéséhez több szomszédos faluból is rendeltek egyéb adók és terhek alól 
felmentett embereket. A hámor történetéről, épületeiről, működéséről (források, leírás, 
rekonstrukció) Pataki József önálló kötetben kimerítő leírást készített.743 A helyszínen a 
salakhalmokat leszámítva a középkori hámornak és tartozékainak csekély nyomai látszanak.  

 
15.3.4. Madarason 654-ben egy Keó pincze new hely-et említenek, ami minden bizonnyal egy 
későközépkori elpusztult épület (udvarház?) nyomát őrzi.744  
 
 
16. CSÍKMENASÁG 
 
16.1. A falu Alcsíkon a Taploca- és Mesz-patakok összefolyása között fekszik (70/1-2. kép), 
ezek mind a Fiság (az Olt balparti mellékvize) jobbparti mellékvizei; mai román megnevezése 
Armăşeni; Csíkszentgyörgy község része, önálló plébánia, helyneve a mén, ménes és az ág 
(patak) összetételéből alakult.745 
 
16.2. Írott adatok 

1567-ben a 25 denáros adólistán Menassagh ...67 portával szerepel, míg a főemberek és 
lófők két évvel későbbi összeírásában Menassagh  7 fővel van feltüntetve (Menassagh. Zabo 
Balint Judex, lofeijek Pal Mathe, Adorian Gergel, Marthon Gergel, Gergel Bartalis, Nagij 
Ambrus, Thamas Ferencz).746 1569-ben az Andrássy-féle beiktatólevélben mint szomszédok 
szerepelnek Andreas kijs gergelij Benedictus Peteo Emericus Marton in Menessag.747 
Chykzentmarton-i Jakab András Zentmarton-i, Jakabfalwa-i, Menessag-i, Zentimre-i, 
Chyekefalwa-i és Zentgeorgy-i székely örökségeire 1570-ben kapott oklevelet.748 

A széki ügyintézők között 1570-ben szerepel Petrus Benedek de Menessag Andrássy 
Péter királybíró egyik vallatólevelében.749 

1576-ban a fejedelem meglepően nagy birtokkal rendelkezett a faluban hiszen 38 
forintnyi adót róttak ki itteni jobbágyportái után (76 porta!?), míg Becz Pál árváinak egyetlen 
jobbágy után 50 denár adót fizettek (Meneság 38·50./Illustrissimi Principis  38, Relictae Pauli 
Becz 0,50).750 Ez utóbbi Becz birtokrészről egy 1601-es oklevél is megemlékezik, amikor 
Becz Tamás leánya, Erzsébet halála esetén birtokait, köztük a menaságit is Lemhényi 
Csomortányi Tamásnak ígéri Báthory Zsigmond fejedelem.751 

1602-ben 64 fő tett esküdt a császárnak, de ez korántsem fedte le teljesen a hadképes 
férfiak számát, hiszen az 1614-es összeírásban Menaság 138 összeírt lakosával egyike a 
legnépesebb falvaknak.752 Adatok híján csak gyanítani lehet, hogy ebbe a számba vélhetően a 
menaságúfalusi és pottyandi lakosokat is beleértették.753 
 
 
16.3. Középkori régészeti lelőhelyek 
 

                                                 
743 Pataki 1971. ld. még Orbán 1869. 85-86. 
744 Szabó T. 2006. 17. 
745 FNESz I/330., II/434. 
746 SzO II/221., 274. 
747 SzO II/262. 
748 EFK 83. (257.) 
749 SzO II/295. 
750 SzO IV/45. 
751 SzO IV/149-150. 
752 SzO ú.s. IV/89., 498-499. 
753 Pottyand a 17. században már létezett, ld. Sándor 1914. 97. 
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16.3.1. Szeplőtelen Fogantatás plébániatemplom754 
A menasági plébániatemplom egyike a legszebb és legismertebb csíki középkori 

templomoknak. Noha a tizedjegyzék nem említi, sekrestyéjének északi falába másodlagosan 
befalazott egyszerű rózsaablak miatt többen felvetették, hogy első temploma már az Árpád-
kor végén felépült .755 A hajó nyugati oromfalának több periódusa miatt felmerült a hajó 
korai, gótikát megelőző keltezése, melyet utóbb a falak külső felén végzett régészeti ásatás is 
igazolt  

Ismertségét nem csak kifestett, téglával boltozott, támpilléres szentélyének köszönheti, 
hanem az egykor itt állt oltároknak és szobroknak is. Balogh Jolán szerint 120 cm magas, 
enyhén S tartású Madonnája a 15. század harmadik negyedéből származik, mestere azonos 
lehetett a csíkszenttamási Madonna készítőjével. A főoltár 1543-ban készült szerkezete, 
díszítése reneszánsz, de a képek részletgazdagsága gótikus, távoli német hatást (Dürer) 
tükröznek.756 Az oltár évszáma műfajához képest rendkívül késői. A csíkmenasági oltár még 
teljes egészében a tradicionális séma szerint készült, közepe a négyes oltárok típusát őrzi. A 
magyarországi szárnyasoltár-művészet ezzel a darabbal zárul. Ma a MNG-ban található. A 
szárnyképek rokonságot mutatnak a csíkszentléleki szárnyasoltár képeivel (70/3-4., 71. kép). 

Hajóját barokkosan átalakították, az oldalcsarnokot 1858-ban építették hozzá, mai 
tornyát pedig 1836-ban építették. Ezt megelőzően 1542-es harangja (felirata: „O rex gloriae 
veni in pace 1542) fa harangtoronyban volt elhelyezve (Turris lignea foris extra coemeterium, 
1716). A hajót a barokk átépítések előtt 1655-ben készített kazettás mennyezet fedte.757 

A templom helyreállítási munkálataihoz kapcsolódóan 1999-ben Daniela Marcu-Istrate 
az épület külső oldalán több helyen végzett régészeti kutatást. Ennek legfontosabb eredménye 
az volt, hogy kiderült, a hajó támpillérei utólagosak, a hajó korábbi a sekrestyénél, a gótikus 
szentélynél és a későbbi bővítéseknél. A korábbi szentélyt, egy kis, a szentély északi fala alól 
kinyúló falmaradvány alapján, sarkain támpillérekkel megtámasztott egyenes záródásúnak 
rekonstruálta és korát, a székelydályai párhuzam alapján, a 13. századra feltételezte. A hajó 
hossza 10 m, szélessége 6,5 m körüli volt, a szentély belső méreteit 4,5/4,7 × 6 m-re becsülte. 
Ez az épület az ásató véleménye szerint azonban már egy korábbi templom körüli temető fölé 
épült, alapfalai ugyanis egy habarcsos betöltésű sírt vágtak. Ez alapján vethették fel, hogy a 
közelben lennie kellett egy még korábbi, feltehetően 12. századi kőtemplomnak is, melynek 
alapfalát az ásatás nem azonosította. Az épület következő szakaszában a hajót 3 méterrel kelet 
felé megnyújtották és új gótikus szentélyt, ill. sekrestyét építettek, illetve ekkorra 
valószínűsítik a cinteremfal megépültét is. Az átépítés, a párhuzamok alapján, valamikor a 15-
16. század fordulóján történhetett, az ásatás a keltezést illetően nem hozott új adatokat.758  

2007 nyarán a helyreállítási munkálatok során a szerzőnek nyílt lehetősége arra, hogy 
régészeti kutatást végezzen a templom belterében is.759 Az ásatás és az azt követő felügyelet 
során kiderült, hogy az északi oldalon 1999-ben azonosított átlós fal valójában egy korábbi, 
keskenyebb gótikus szentély támpillére. A mostani szentély építésekor a régi szentélyt 
teljesen lebontották, hosszúságát, nyugati szélét a falazaton megfigyelhető egykori diadalív 
csorbázat adja ki: külső hossza 8,2 m szélessége 7,3 m volt. Az egykor kőbordákkal fedett 
koragót periódus előtt azonban még volt egy korábbi épület. A visszabontott szentély 
alapfalának habarcsa nem egyezik a hajó alapozásának habarcsával, ugyanakkor falazatában 
másodlagos festett követ és a hajóéval egyező habarcsot is felhasználtak. E legkorábbi 
                                                 
754 A 18. századtól adatolhatóan a templomnak ez volt a titulusa, de a 16. század végén Purificatio Beate Virginis 
titulussal, közismertebben Gyertyaszentelő BolodogasSzOny néven írták össze. ERKEJ 142., Veszely 1860. 307. 
755

 A templomról részletesebben Orbán 1869. 40-41., Keöpeczi 1929. 378-379., 394-396., Léstyán 1996. 237-
239., Entz 1996. 199., Lángi – Mihály (én.) 16-17. 
756 Balogh 1943. 127-128., 303-304., Mihály 1998. 111-115. 
757 Benkő 2002. 242., Inquisitio, ERKEJ 142, 1716-os vizitáció, illetve Benkő 1853. 133. 
758 Marcu-Istrate 2004. 
759 Botár 2007b, Botár 2009a. 
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periódus szentélyét szinte teljes egészében elásták, a sekrestyelépcső alatt azonosított 
sarokszakasz alapján azonban alaprajza kiszerkeszthető. Az egyenes záródású szentély külső 
hossza 5,9 m, szélessége 4,9 m volt. E legkorábbi periódus késő gótikus átépítésekig álló 
hajójának hossza 11,3 m, szélessége 8,4 m. Egy szórvány töredék alapján valószínűsíthetően, 
idomtéglákból kialakított bejárat a nyugati oldalon biztosan volt, míg a déli falon azonosított, 
elfalazott nyílás egy további déli kapura utal. Az eredeti hajót a második, koragótikus 
periódusban látták el támpillérekkel. A külső délkeleti sarkon, a mai mellékhajóban, 
megfigyelt utólagos átlós pilléralapozás a belső oldalon, a visszabontott diadalív alapján 
rekonstruált eredeti hosszúságot is hitelesítette. Az alatta elhelyezkedő 14. sír C14-es 
keltezése 1318-1412 közötti (deb-16387), tehát az első gótikus bővítésre csak a 14. század 
második fele után kerülhetett sor (72. kép).760 

Ez azonban az egyetlen biztosabb fogódzónk, ugyanis a periódusok keltezése, 
korhatározó leletek hiányában, ma még nyitott kérdés. A hasonló egyenes záródású szentélyek 
korát a 13. század második felére teszi a művészettörténeti kutatás, az első gótikus szentély 
korát pedig a 14-15. századra valószínűsíti a szénizótópos keltezés, de egy háromkaréjos 
mérművű csúcsíves ablak is a déli hajófalon. A mai szentély építése minden bizonnyal 
összefüggésben lehet az 1543-as oltárral és az 1542-es haranggal, ez utóbbiak talán már az új 
építkezéseket követően kerültek ide. A harang ekkor még – egy 1731-es vizitáció szerint – 
egy fatoronyba (turris lignea) került elhelyezésre, melynek alapozását 1999-ben már 
azonosították. A mai szentély eredetileg az előző periódus diadalívéig, azaz nyugat felé 
tovább tartott és boltozat nélkül állt. Erre egyértelműen utal a templom ma is két teljesen 
független részből álló, még az eredeti hajó hosszához igazodó fedélszéke. Az utólag 
keletebbre helyezett diadalív felépítéséhez kapcsolható a ma is látható boltozat (71., 73. 
kép).761 

A menasági kutatások több szempontból figyelmet érdemelnek. Olyan eldugott település 
egyháza esetében igazoltak korai periódust és több építési fázist, melyet a pápai tizedjegyzék 
nem is említ. Árpád-kori periódusunk azt jelzi, hogy a templomhálózat, és nyilván vele szoros 
összefüggésben, a településhálózat a 13. századra már a mellékpatakok felső völgyit is 
kitöltötte. Az itt azonosított egyenes szentély az első ilyen alaprajzú Árpád-kori emlékünk 
Csíkban. Másrészt az ásatás arra is rávilágított, hogy csupán az írott források és a 
szakirodalom évtizedes, esetenként soha nem igazolt megállapításai alapján nem lehet hiteles 
képet rajzolni a terület középkori egyházi, történeti viszonyairól. Elég csak arra a történészi 
álláspontra utalnunk, mely csupán a pápai tizedjegyzék adataira építve, mindössze tucatnyi 
csíki faluval számolt a 14. század közepén, kizárva nem csak további templomok, de további 
filiális települések létét is. Ugyanakkor itt sikerült első ízben régészetileg igazolni a csíki 
középkori fa haragtornyok létét is. 

 
16.3.2. Menaságújfalu-kápolna 

Menaságújfaluban a helyi hagyomány és a helynevek is említenek egy kápolnát 
(Kápolna bükk, Kápolna fejin).762 A kápolna helyét sikerült a terepen lokalizálni, Újfalutól 
mintegy másfél kilométernyire északkeletre, de a helyszínen ma mindössze kevés habarcsrög 
utal egykori kőépület létére. Lehetségesnek tartjuk, hogy a mai újfalvi templom déli 
kapujaként szolgáló késő gótikus, szemöldökgyámos faragvány (73/2. kép) a helyi 
hagyománnyal egyezően ebből az elpusztult kápolnából került mai helyére. A 20. század 
elején még úgy tudták, hogy „fölszereléséből a jeleni templomban is van.” 763 

                                                 
760 Itt is köszönetet mondunk Dr. Svingor Évának (ATOMKI Debrecen). 
761 E kérdések vizsgálatakor sok segítséget kaptam a felújítási munkálatokat irányító Benczédi Sándortól, a 
falkutatást végző Czimbalmos Attilától, illetve Mihály Ferenctől is. Segítségüket itt is megköszönöm.  
762 Újvári 1983, 18. 
763 Ferencz 1935. 31. 
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17. CSÍKMINDSZENT (ld. még Boroszló, Hosszúaszó) 
 
17.1. Alcsíkon a Mindszent-pataka (alsó szakaszán Szentlélek-pataka, az Olt balparti 
mellékvize) mentén több elkülönülő részből, „tízesből” álló település (74/1-3. kép). Mai 
román neve: Misentea; Csíkszentlélek község része; önálló plébánia; a helynév a templom 
titulusából alakult. 
 
17.2. Írott adatok 

A templom és afalu első említése az 1333-1334-es pápai tizedlistáról ismert.764 
Többen hivatkoznak templomának említéseként egy 1433-as búcsúengedélyre.765 Az 
oklevélben Meynthzenth-i Conia a Meynzenth-i Mindenszentek plébániának búcsúengedélyt 
szerez, de az nem derül ki, hogy a számtalan középkori Mindszent falu közül éppen a csíki 
településre vonatkozna az adat. Ezt csak abban az esetben lehetne elfogadni, ha bizonyítani 
lehetne, hogy az ekkor említett Conia azonos az 1569-ben említett mindszenti Kánya család 
valamely tagjával,766 illetve, ha ki lehetne zárni hasonló nevű családok létét a további 
Mindszent falvak lakosai közül. 

Az oklevelek alapján az 1567-ben 30 adózó portával összeírt767 falu életében sokkal 
jelentősebb szerepet játszott a Czikó-család. Közülük elsőként Petrus Czijko de mijndszent-et 
említik név szerint 1569-ben, aki, mint királyi megbízott, egy bírósági ítéletet nem 
érvényesített oklevéllel.768 

1569 körüli lófők és nemesek össeírásában Mindszenten meglepően sok embert írtak 
össze (Mijndzenth. Barla Marthon Judex, Lofeijek. Santus Janus, Imreh Peter, n. Lukach 
Ferencz, n. Vitus Janus, Kanija Ferencz, Kanja Gaspar, Dienes Gergel, Kelemen Mjhal, n. 
Bartho Balint, Kanja Janus, Chjko Illjes, Zaz Gergel, Thamas Gergel, Chjko Janus, Imreh 
Janus, n. Imreh Thamas, Istuan Kelemen, Balas Bernat, Imreh Gergel, Chjko Mjhal, Balint 
Feter, Andras Peter, Imreh Peter, Imreh Thamas, Adorian Balint, Adorian Peter, Adorian 
Albert, Nagj Leorincz, Nagj Balint, Beke Istuan), gyaníthatóan itt szerepel az egyházmegye 
minden lófője, ideértve a hosszúaszói (pl. Santus Janus) és boroszlói (pl. Chjko Mjhal) 
embereket is. 

A Czikó családnak Csíkszentgyörgyön is volt egy ága,769 de birtokaik zöme a 
Mindszent-patak menti falvakban terült el. Ezt tükrözi egy 1569-es oklevél, ahol a 
szentkirályi Andrássy birtokok szomszédai között megemlékeztek: Michaele Chijko de Borozlo, 
Elia Chijko, Gregorio Thamas, Walentino Barto de mijndzent, Joanne Chijako Thoma Nagij 
Alexandro Nagj de Zent lelek. Ugyanitt említik Nicolaus gal Judice in Mijnzent...770 Úgy tűnik, 
Mindszent és Boroszló meghatározása már ekkor sem volt egyértelmű, egy 1570-es peres 
ügyben Valentini Bartho Michaelis cijko Helie similiter cyko de mindzenth említik, tehát Czikó 
Mihály az előző évi meghatározástól eltérően itt már mindszentiként szerepel.771 A család tagjai 
későbbiekben is szerepelnek peres ügyekben, 1571-ben királyi megbízott Joanni Czako de 
Zenthlelek, Et Helie czyko de Mynd Zenth egy szentkirályi örökségi perben, majd 1573-ban 
Joanni Czako de Zenthlelek, Et Helie czyko de Mynd Zenth tanúként említtetnek. 772 

                                                 
764 MonVat 112., 116., 132., EO II. 412   
765 Lukcsics: XV. századi pápák oklevelei II. (OlaSzOrszági magyar oklevéltár II.) 81-82. o. (181. regeszta); 98. 
old., 240. reg.1433. Idézi Entz 1996. 138., 263. 
766 SzO II/273:  Kanja Gaspar, Kanija ferencz, Kanja Janus. 
767 SzO II/221: Mijndzent ...3o/unus ad hamor 
768 SzO II/242. 
769 SzO II/254. 
770 SzO II/261. 
771 SzO II/306. 
772 SzO II/316., illetve IV/25-26. 
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Főembernek 1576-ban csak Czikó Illést és Mikó Jánost tekintették, akik 1,50, illetve 
0,5 forint adót fizettek az 50 denáros összeírás szerint, míg a fejedelem 22 egész jobbágytelek 
után 11 forintot fizetet.773 A Czikók az 1602-es összeírásban már csak mint lófők szerepelnek, 
akárcsak 1614-ben. Ekkor Csíkimindszent 111 összeírt férfi lakosával nagy településnek 
számított, de ez esetben is számolnunk kell a nem említett kisebb települési egységekkel.774 

1590-ben említik Gergely Deák (Gregorius Lit(tera)tus) isklolamestert (Rectorem 
scholae possesionalis Siculicalis Mindszent).775  

A falu több részre oszló részeinek, tízeseinek eredetét a 19. században a helyiek még 
világosan látták: „külömben a megtelepedéskor az elővíz közelebb valósága miatt több részre 
van osztva, és ezért neveztetik Jozsa, Hoszszuszo és Boroszlo tízeseknek, de csak egy 
közönség Mindszent név alatt.”776 

 
17.3.Középkori régészeti lelőhelyek 
 
17.3.1. Mindenszentek plébániatemplom 

Mindszent, Boroszló, Hosszúaszó települések plébániatemploma Mindszent 
legkeletibb részén, az úgynevezett Templomtízesben áll.777 1333-ban szerepel a pápai 
tizedlistán, ami alapján késő Árpád-kori építése már valószínűsíthető volt, noha látható 
románkori elemei korábban nem voltak ismertek. Későgótikus szentélye sokszögzáródású, 
sarkain vízvetős támpillérekkel, épen megmaradt mérműves csúcsíves ablakokkal, 
gyámköveken nyugvó kőbordás boltozattal. A szentély északi falán gótikus szentségtartófülke 
áll. A hajó meglehetősen jellegtelen, nagy, barokkosan lekerekített ablakai vannak. Déli 
oldalához portikus, nyugati végéhez harangtorony csatlakozik. 

Orbán Balázs a templom körül két kőbe vésett feliratról tudósít: 1230, a sekrestye külső 
falán, a nyugati ablak felett és 1247, a templom kerítésébe beépített kövön. Mindkettőt 
utólagos bevésésnek tartotta, de feltételezte, hogy esetleg valós hagyományt örökítettek 
meg.778 Az állítólagos 1433-as búcsúengedélyről korábban már szóltunk. Léstyán szerint 
1661-ben a templom tetőzete és oltára Ali hadjáratának áldozatául esik. Ugyanő említi, hogy a 
templom tornyát a falu szülötte, Mártonffy József püspök építtette 1799–1815 között.779 

Szentélyének lábazati párkánya a szentély nyugati felén, a támpillértől nyugatra már 
hiányzik. Ez arra utal, hogy a gótikánál korábbi szentélyt nem bontották le teljesen, hanem 
záródását elbontva kelet felé toldották hozzá a gótikus szentélyt. Így a párkánytól nyugatra 
eső falazatok, a hajó nyugati negyedét leszámítva, mely adatolhatóan későbbi toldás, 
gótikánál korábbi, Árpád-kori épületrésznek tartható (75/1., 76/1. kép) 

A 2006-ban folytatott régészeti kutatás a fenti feltevés több elemét megerősítette.780  
Ekkor a helyreállításhoz kapcsolódó talajszondák helyein volt lehetőségünk kisebb kutatási 
felületeket nyitni. A hajó északi oldalán egy függőleges irányú repedés alatt azonosítottuk a 
középkori hajó nyugati kiterjedését és a mélyebb alapozású 18. század végi hosszabbítás 
helyét. Martonffy József tehát nem csak tornyot építtetett, de a hajót is megnyújtotta nyugat 
felé. Ekkor kerülhetett a déli vagy a nyugati kapuból a torony első emeletének falába egy 
körtetagos (?!) íves faragvány (75/4-6., kép). Ennek ismeretében a déli portikus padlásterében 
a későbbi bevatkozásokból kimaradó falfelületet megkutatva több építési periódus nyomait 

                                                 
773 SzO IV/45. 
774 SzO ú. S. IV/84., 510-511. 
775 Szőcs 2009. 533. 
776 Pesty 1864. 
777 Relationes 252. Leone da Modica 1638-as összeírásában Omnium Sanctorum habetque duos pagos filiales 
videlicet: Mindszent, Hosszúaszó, Boroszló. 
778 Orbán 1869. 33., Keöpeczi 1929. 394., Endes 1938. 73., 344-345.  
779Léstyán 2000. 239-240. 
780

 Botár 2007a. 
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azonosítottam. A legkorábbihoz egy kis félköríves, keskeny résablak tartozik, amelyet egy 
magasabban elhelyezkedő, szélesebb ablak (melyet a portikus tetőszerkezete csak részben 
takar) kialakítása idején befalaztak. Ez ma az egyetlen ismert félköríves ablak Csíkban. Ezt a 
portikus építése idején szintén befalazták, a portikus tetőzete fölé nyúló felső fele csak 
súrlófényben érzékelhető. A kis félköríves ablak Csík első, és máig egyetlen ismert román 
stílusú in situ ablaka! A nagyobbik, mintegy 70 cm-rel magasabbról induló ablakot nyilván a 
gótika idején nyitották. Ekkor tehát valószínűleg a korábbi párkányt is magasították, amire a 
padlástérben a diadalív feletti oromfal egyértelmű magasítása is utal (75/2-3. kép) 

A korai hajó ante quem keltezését az északi belső hajófalon feltárt korai, még minden 
bizonnyal 14. századi Szent László legenda részlete mutatja (76/2-3. kép).781 További 
kutatások nélkül bizonytalan egyelőre, hogy a Szent László-legendát hordozó vakolat milyen 
viszonyban áll a falakkal, netán korábbi vakolatokkal. 

A padlástér további építéstörténeti adatokat is rejt. A sekrestye padlásterében 
falképrészletek láthatók. Ez a felület tehát valamikor szabadon állt. A sekrestye nyugati falán, 
jelen helyzetében érthetetlen magasságban egy félköríves fülke (elfalazott ablak?!) látható. 
Ugyanakkor a sekrestyétől nyugatra az északi hajófal lábazati párkányán szabálytalanság 
érzékelhető. E jelek alapján igen valószínűnek tűnik, hogy a jelenlegi sekrestye megépülte 
előtt nyugatabbra már volt egy korábbi épület (sekrestye), aminek csak a keleti fala áll, ami a 
jelenlegi épületrész nyugati fala. E korábbi, nyugatabbi épületrész tetőzete nem takarta a 
szentély északi falát és a falképet, keleti ablaka a jelenlegi vakablak, és ennek nyugati 
kiterjedését sejteti a lábzati párkány szabálytalansága (76/4-6. kép). A korai sekrestye tehát a 
hajóhoz csatlakozott. Ez meglehetősen ritka megoldás, de nem teljesen ismeretlen a középkori 
falusias egyházi építészetben.782 

A templomtól északra, a kerítőfalon kívül, közvetlenül a mellékút melletti kis 
szondában két egymást bolygató sír került elő, azaz a középkori temető ez esetben északi 
irányban is messze túllépte a cinteremfal által bekerített részt (76/7-8. kép). 

 
17.3.2. Belterület Templom- és Nagytízes területéről 13-14. századi leleteket említenek 
pontosabb helymeghatározás nélkül.783 A plébánia telkén 13-14. századi magas, tölcséres 
peremtöredéket találtam. Templomtízestől nyugatra a szántókból későközépkori-újkori 
edénytöredékeket gyűjtöttem. 

 
17.3.3. Belterület – Józsa tízes. A 132. számú telken csempetöredéket, és jellegtelen 
későközépkori cserepet gyűjtöttem. A falurész déli szélén (Pál Bálint kertje) Árpád-kori (?), 
sűrű csigavonalas oldaltöredék is előkerült (74/5. kép). 
 
17.3.4.  Belterület – Nagy tízes déli felén a 87. számú telken (13-)14. századi, kavicsos 
anyagú galléros peremtöredéket, és későközépkori, illetve a falurész délkeleti részén késő 
népvándorlás és/vagy Árpád-kori edénytöredékeket gyűjtöttem (74/1-4. kép). 
 
17.3.5. Nagy-tízes és Kisboroszló között (ld. még Boroszló) 12-15. századi cserepeket 
gyűjtöttem (közte hullámvonalköteges oldaltöredék).  

 
17.3.6. Kápolna 

Az irodalomban több helyen felbukkanó adatok szerint Lázár András kérésére 
Mindszenten a pápa búcsúengedélyt ad 1494-ben az épülőfélben lévő, Gyümölcsoltó 

                                                 
781 Feltáró: Kiss Lóránd restaurátor.  
782 Bartók – Bordi 1998. (Kézdialbis) 
783 Rep. 193. 
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Boldogasszony-kápolna részére.784 Az oklevél állítólag a kolozsmonostori konvent 
levéltárában volt található, de a kolozsmonostori konvent okleveleinek újabb kiadása az adott 
időpontban nem említi a fenti oklevelet.785 Kérdés, hogy az adat valóban Csíkmindszenthez 
köthető-e, és amennyiben igen, akkor egy elpusztult kápolnára, avagy netán a hosszúaszói 
kápolnára vonatkozik? 

Csíkmindszenten azonban nem tudunk ilyen korai kápolnáról, bár a helytörténet Józsa-
tízesben emleget egy elpusztult kápolnát.786 Szintén szerepel egy kápolna a Pesty-féle 
összeírásokban is: „Kápolna völgy, e pedig azért, mert régentén a völgy tövére építtetett volt 
egy kápolna, amely Szent József kápolnájának neveztetett. Ezen kápolnának jelenleg csakis 
romjai látszanak, elpusztult a Kováts család gondviseletlensége miatt”. A mindszenti plébánia 
alá tartozó hosszúaszói kápolnát azonban Kisboldogasszonynak szentelték, noha a 
titulusváltás lehetőségét nem lehet kizárni. Ugyanakkor arról sem tudunk, hogy Gyergyói 
Lázár Andrásnak szorosabb kapcsolata lett volna Mindszenttel. A hosszúaszói kápolnának 
állítólag 1608-ból való harangja van, Madonna-szobra archaikus jellegű. Az adat hitelessége 
és a kápolna, kápolnák keltezése tehát egyelőre nyitott kérdés. 

A völgyben a magyar beköltözés előtt (?) talán szláv ajkú népesség is élhetett, erre 
utalhat a Pesthy Frigyes által begyűjtött Gelence helynév. 

 
 

18. CSÍKRÁKOS 
 
18.1. Felcsíkon a Rákos-patak (az Olt balparti mellékvize) befolyásánál (77. kép); román 
megnevezése: Racu; önálló község; plébániás település, filiái: Vacsárcsi, Göröcsfalva, 
Madéfalva; helynév a patak nevéből alakult. 
 
18.2. Írott adatok 

A templomos falvakhoz hasonlóan Rákos is első ízben 1333-1334-ben tűnik fel a 
forrásokban.787 A templom gótikus bővítését a 15. század első harmadának végére teszik, 
ugyanis egyes vélemények szerint 1433-ban búcsúengedélyt kap, ami induló 
templomépítkezésre utalna.788 Az oklevélben azonban az áll, hogy Rakus-i Zekel Michael a 
Rakus-i Szt. György plébániatemplomnak szerez búcsúengedélyt. A falu azonosítása 
Csíkrákossal kérdéses, de annak fényében, hogy a rákosi plébániatemplom Mária titulust, 
visel egyenesen tévesnek tekinthető. 

1567-ben a 25 denáros adólistán Rakos ffalwa ...48 adózó portával, míg 1569 körül a 
főemberek és lófők összeírásában  Rakosfalwa  18 fővel szerepel (Rakosfalwa. Barrabas 
Georne, Ferencz Janus, Kelemen Peter, Mathe Mjhalne, Mezej Peter, Mezeij Mjklos, Inche 
Georgj, Mezeij Mijhal, Georgj Andrasne, Benkew Damokos, Kazonj Peter, n. Benkew Istuan, 
Pal Marton, Balas Ferencz, Chjazar Balas, Istuan Imreh, Bartho Janus, Both Andrasne).789 

1570-ben az Andrássyak Szentsimonról szóló kiváltságlevelében megelmlítik az 
idevaló Incze Ferencet is (franciscus literatus Incze de Rakosfalwa).790 

Szolgálatai jutalmául Rakos-i Mezey Miklós, Péter és Mihály, illetve Amadefalwa-i 
Mezey János és Zentmiklos-i Mezey Marton (nobiles et agiles) 1570-ben kapnak 

                                                 
784 Beke1897. 512. 
785 Jakó 1990.125. 
786 Ferencz 1935. 51. 
787 MonVat 112., 116., 132., EO II. 412. 
788 Idézi Entz 1996. 138. 
789 SzO II/ 221., 270. Az összeírás új kiadása SzO ú.s. IV/44. 
790 SzO II/287. 
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adománylevelet már korábban is meglévő Rakkosffalwa, Georechifalwa és Zepwyszfalwa-i 
birtokaikra.791 

A főemberek által fizetett 50 denáros adólistán Rákosfalva legnagyobb birtokosa a 
fejedelem, akire birtokai után 20 forintott róttak ki. Mindszenti Czikó Illésnek 1,50 forintot, 
Barlabás Imrének szintén 1,50 forintot, míg Gerén Jánosnak 0,50 forintot kellett fizetnie.792 

A faluban utóbb Szenttamási Lázár Farkas több jobbágytelekre is szert tett. 1577-ben 
Báthory Kristóf adományából in Rakos Pál Antal birtokokát kapta meg, ki Békes-párti lévén 
ezt hűtlenség miatt elvesztette. 1589-ben ennek özvegyétől, Börcsényi Borbálától újabb két 
jobbágytelket vásárolt meg Rákosfalván (Mikós Máte és Bott György jobbágyok telkei) 24 
forintért. 793 Egy 1594-es jobbágyszerződésben Mikely Jósa rákosi fejedelmi darabontot 
említik kezesként.794 1591-ben a csíki vasbányák mívelésénél szerzett érdemeiért lófőséget 
kapott több más társa mellett rákosi Fodor István is.7951602-ben a császár hűségére 56 fő tett 
esküdt, a családfők teljes listája azonban kétszer ennyi lakosra utal. 1614-ben 126 főt írtak 
össze, és Göröcsfalva (23) és Vacsárcsi (szintén 126 fő) is külön szerepel, így a középkor 
végén valóban nagy falunak tekinthető(k).796 

 
18.3. Régészeti lelőhelyek 
 
18.3.1. Kisboldogasszony plébániatemplom 

Ld. Göröcsfalva – plébániatemplom (35.3.1.) 
 
18.3.2. Pogányvár 

A vár a falutól nyugati irányba mintegy 7 km-re a Hargita oldalán, egy kiemelkedő 
szirten, 1273 m magasan található.797 Déli és délnyugati oldalán a magas sziklafal 
fölöslegessé tette a falak építését. Keleti és északnyugati oldalán változó magasságú, 
nagyjából 2 m vastag kőfal húzódik. Az északkeleti oldalon felkapaszkodó út felett, de a 
váron kívül egy terasz található (sánc?). E fölött a sarokban egy négyzetes alakú gödör és a 
felszín fölé emelkedő földhalom van, amin nem látni egyértelmű falakat, de a korábbi 
felmérések itt egy négyzetes épületetet (torony?) jelölnek. Területén több helyen mélyedések 
figyelhetők meg (79/1. kép). 

Alaprajzát elsőként Orbán Balázs közölte, majd Ferenczi Sándor közölt újabb alaprajzot 
és fényképet róla.798 1959-60 között Székely Zoltán ásatásokat végzett, ennek során egy 
hosszú észak-déli irányú és néhány kisebb kutatóárkot húztak. Ebből kiderült, hogy a 
középkori falakat egy szélesebb dák-kori, földbe rakott kőfal előzte meg, amely a 
középkorban erődítetlen déli oldalon is körbefutott (?). Székely Zoltán alaprajzain az 
északkeleti részen határozottan tornyot jelöl, annak ellenére, hogy a területet nem ásta meg.799 
A középkori vár építését és használatát az előkerült kerámia és fémleletek alapján hol a 12-
13., hol a 13-14. századra tette, és a határvédelemhez kötötte.800 A CsSzM-ban található 
archív fotók alapján a falak egy részét újrarakták. Az egykori ásatáson jelenlevő Nagy Géza 
múzeumigazgató szóbeli közlése szerint akkoriban a vár kútja (ciszterna?) 5-6 m mélységig 

                                                 
791 EFK 98. (335.) 
792 SzO IV/46. 
793 SzO V/104-105., illetve 143-144. 
794 SzO V/155. 
795 SzO V/151. 
796 SzO ú.s. IV/78., 528-530. 
797 Rep. 215. 
798 Orbán 1869. 70-71., Ferenczi 1932-1938. 283-288. Ő az északkeleti "tornyot" kincskereső gödörnek tartotta. 
799 Könnyen lehet, hogy egy ásatás, a sóvidéki Firtos-várhoz hasonlóan itt sem igazolná torony vagy bástya létét. 
vö. Ferenczi 1994. 20-31. 
800 Székely 1970. 304-305., 1971. 153., 1976-77. 43-45., 1980. 39-48. 
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falazott kőfalával együtt még látható volt, ezt azonban később betömték. Én a vár délnyugati 
részén láttam egy nagyobb mélyedést, az viszont legfeljebb sziklába vájt ciszterna lehetett, 
falazást nem láttam. 

Utóbb Benkő Elek foglalta össze a várra vonatkozó ismereteket, szerinte földrajzi 
elhelyezkedése miatt kizárt, hogy határvédelmi rendeltetéssel épült volna, és menedékvárnak 
tekinthető.801 Nézeteit a későbbi szerzők rendszeresen átveszik.802 

A vár leletanyaga alapján, a korábban felmerülő keltezésekkel szemben, a vár datálását 
rövidebb intervallumra látom szűkíthetőnek (78. kép). Nem látom indokoltnak a 12. századi 
datálást, noha az a pogányvári anyagban még előforduló fogaskerekes dísz a 13. században 
már valóban archaikusnak tekinthető. Hiányoznak azonban a 12. századi edényművesség 
további kedvelt díszítései, a körömbenyomás, illetve a század elején még előforduló 
hullámvonalköteg, illetve fésűs beböködés. A tatárjárás előtti építés azonban lehetségesnek 
tűnik a peremformák alapján, míg a vár használatának felső határa aligha nyúlik túl a 14. 
századon (18.3.2. tábla). Székely Zoltán szablyaszereléket (?), kést, és nyílhegyet is közöl a 
rákosi vár ásatási leletei között803 ezek azonban a leltárkönyvben szentkirályiként szerepelnek  

Helyszíni vizsgálódásaim alapján Benkő Elekkel kell egyetértenem. Az Olttól, a falutól 
és az úttól 7 km-re fekvő vár ezekre nézve semmilyen stratégiai jelentőséggel nem bír, ezért 
határvár nem lehetett. Elhelyezkedése, alaprajza, leleteinek időrendje alapján a közösségi 
mentsvár meghatározás sem tűnik valószínűnek. Ideiglenes használatát a vékony kultúrréteg 
is alátámasztja. Valószínűbb feltételezésnek tűnik, hogy itt egy korabeli előkelő magánvára 
állhatott, amelyet a 13. század után (talán a tatárjárás és/vagy a székely beköltözés miatt) 
felhagytak. Kevéssé egyértelmű funkciója ellenére településtörténeti jelentősége abban rejlik, 
hogy jelentős 13. századi faluhálózatot, „váralja” településeket valószínűsít a közelben.  
 
18.3.3. Bogát-hegyi kápolna804 

A kápolna a falutól keletre, az Olt jobb partján magasodó előugró hegyfok csúcsán, 
egy őskori vár területén áll.805 A Szent Fülöp és Jakabnak szentelt épületet 18. századinak 
tartják, 1725-ös építési dátumot említve.806 Ennek ellene mond a kápolna archaikus alaprajza: 
a hajó és a szentély azonos szélességű, ez utóbbi sokszögzáródású, de nincsenek támpillérei. 
A záródás délkeleti falán csúcsíves résablak látható, míg a déli fal ablaka valószínűleg 
átalakított. Jellegében nagyon hasonlít a bővített Margit-kápolnához. A kápolna legkorábbi 
írott adatolása szintén arra utal, hogy kezdetei a 18. századnál jóval korábbi időszakra tehetők. 
1652-ben ugyanis már javításról értesülünk: „Az Bogát kápolnáját megcsináltattuk Cserei 
Mihály urammal”.807 Ez a javítás vélhetően a nyugati toldást jelöli, aminek nyomai a 
falazatban ma is kivehetők. Eredeti hossza, már amennyire a legújabb „helyreállítást” 
megelőző vakolat jellege és a repedései alapján megállapítható volt, 8,5 m körüli lehetett 
(79/3-6. kép). 1716-ban a vizitációban nem említik. Ez talán összefügghet az 1694-es tatár 
betöréssel, amit egy esetleges pusztítás miatt újjáépítés is követhetett.  
 
18.3.4. Belterület – Templom utca (163-165., 173-178., 181. telkek hátsó szántott kertjei) 

A falu északkeleti szélén, a kiszáradt Rákos-ág jobb, északi felén, a házak mögötti 
szántókból szórványos ős- és népvándorláskori leletek mellett zömében későközépkori, 15-16. 
századi leleteket (galléros perem, vörös, világosbarna, szürke, korongolt oldaltöredékek, 

                                                 
801 Benkő 1990. 70. 
802 Karczag – Szabó 2012. 150. 
803 pl. Székely 1980. 5. kép. 
804 Botár 2013b. 
805 A vár őskori leleteihez ld. Rep. 214. 
806 Sisa 1995. 55-56., Léstyán 2000. 244. 
807 Veszely 1860. 146. A gyulafehérvári érsekség honlapján 1725-ös épületként szerepel. 
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hornyolt díszítés) gyűjtöttem (2007.). Egy-két kézikorongolt, galléros perem és oldaltöredék 
esetében késő Árpád-kori keltezés is elképzelhető (80/1-4. kép). 

 
18.3.5. Belterület – Bogát-utca-Fő-utca által lehatárolt terület 

A falunak az Oltra menő nyugati nyúlványutcájában, a 259., ill. 241. házak kertjeiben 
Árpád-kori és/vagy 13-14. századi hullámvonalas, kézikorongolt oldatöredékeket, illetve 
későközépkori cserepeket találtam (80/5-8. kép).. Vélhetően idetartozik a Fő-út 359-es telkén 
talált kézikorongolt, hullámvonalas töredékkel jelzett lelőhely is, illetve a 224-es telken 
gyűjtött négyzetes tál alakú kályhaszem töredék is. Szintén ehhez a lelőhelyhez soroltam a 
Dobosok-utcája 278., 290. hsz., illetve a Zöldek-utcája 295. hsz. telkén gyűjtött 
későközépkori és korábbi leleteket (tagolt sárgásbarna perem, kályhacsempe, négyzetes-tál 
alakú kályhaszem; kézikorongolt, csigavonalas, kavicsos Árpád-kori oldaltöredékek). 

 
18.3.6. Belterület – Köves-utca (86. hsz.) 

Császár Vilmos háza előtti virágoskertben, illetve a csűr mögötti szántóban Árpád-kori 
(?) kézikorongolt oldaltöredékeket, illetve 14-16. századi tagolt peremeket, csigavonalas, 
sárgás, vöröses színű oldaltöredékeket gyűjtöttem. A lelőhely a Köves-utca 38-as telkén 
gyűjtött díszítetlen, kézikorongolt, kavicsos oldaltöredékek, illetve a 16. századi lábas, perem- 
és fedőtöredékek alapján nagyobb területre is kiterjed. 
 
18.3.7. Külterület – Dónát-kert. 

A falutól közvetlenül délre, a vasúttól nyugatra, az Olt balparti enyhe teraszán 2010-
ben Darvas Lóránt és Kosza Antal késő Árpád-kori és későközépkori leleteket gyűjtött.808 A 
későbbi bejárás során gyűjtött leleteim alapján a településnek akár 12. századi léte sem 
kizárható (rövid levágott perem, rádlis oldaltöredék). A töredékek nagyobbik fele azonban 
galléros (13-)14. századi edények része, de ugyanitt későközépkori, gyorsabb korongon 
készült, sárgás-vöröses fazekak és füles kancsók töredékei is kerültek elő (80/13-26. kép). 

 
18. 4. Összegzés 

Csíkrákos esetében hasonló párhuzamos egyháztopográfiai jelenségekkel találkozunk, 
mint Csíksomlyón (ld. később 20. adattári tétel). Egyrészt mindketten megtartották archaikus 
nevüket, a templom védőszentje nem vált a település nevévé, ami arra is utalhat, hogy a 
templom felépítése/újraszentelése idején már meggyökerezett a vélhetően korábbi 
településnév. A rákosi templom, mint több falu plébániatemploma (Rákos, Göröcsfalva, 
Vacsárcsi, Amádéfalva) nem (!) a névadó Rákoson, hanem egyértelműen Göröcsfalván áll, 
Rákos és Vacsárcsi között. Kezdeteiket, ideértve egyes filiális testvérfalvakat is, mindkét 
esetben az Árpád-kor közepére keltezik a régészeti leletek. Úgy vélem, a Göröcsfalván álló 
templom akkor viselheti a „rákosi” jelzőt, ha a templom felépültekor Göröcsfalva még nem 
létezett, illetve ha „Rákos” területébe egykor a göröcsfalvi részeket is beleértették. 
Göröcsfalva területén, közvetlenül a templom szomszédságában, azonban jó 12-13. századi 
leletek gyűjthetők, így a fenti feltevés szerint „Rákos” területe nagyobb, mint a Rákos falu 
tényleges határa. Összegezve a gondolatokat: lehetségesnek tartom, hogy ez esetben egy 
adatolatlan „terra/posessio Rakus”-sal kell számolni, melynek területén több falu alakult ki, és 
ebből adódnak a fenti anomáliák. E hipotézisbe jól beleillik az is, hogy „Rákos” határában 
olyan építmények állanak – vár, kápolna, kúria –, amelyek az átlagtól eltérő berendezkedést, 
sőt igen korai és jelentős súlyú helyi elit (nemes, vagy korai székely előkelő) jelenlétét 
jelezhetik. Ez a feltételezés helyi írott adattal nem támasztható alá, de a 13-14. századi 
székelyföldi forrásokban találunk hasonló magánbirtokokra példát. A közvetett adatok alapján 

                                                 
808 Darvas Lóránt szíves szóbeli közlése. 
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feltételezett „posessio Rakos” egyáltalán nem lenne társtalan idegen elem a korabeli 
Székelyföldön. Hasonló birtokokat gyanítok Csíksomlyó és Lázárfalva területén is (ld. ott). 
 
 
19. CSÍKPÁLFALVA 
 
19.1. Felcsíkon az Aracs- és Nyír-patak (az Olt balparti mellékvizei) összefolyásánál (81/1-3. 
kép); román megnevezése: Păuleni; Delne község része; Szent János (Delne) filiája volt; a 
helynév a Pál személynév és – falva utótagból alakult. 
 
19.2. Írott adatok 

1567-ben a 221 25 denáros adólistán Pal ffalwa ...12 adóegységgel, portával szerepel, 
két év múlva a a főemberek és lófők összeírásában Palfalwa  12 főt írtak össze (Palfalwa. 
Albert Mijhal, Lofeijek. Zeoch Imreh, Bijro Janus, Bijro Istuan deserta, Bijro Mihal, Gerges 
Pal, Janus Gergel, Balas Pal, Barrabas Gergel, Barrabas Anthalne, Anthal Illjes, Agaston 
Ferencz).809 

Az Udvarhely, Csík, Gyergyó és Kászon-széki főemberek által fizetett 50 dénáros adó 
összeírásában 1576-ban Pálfalva lenagyobb birtokosa a fejedelem, de ő is csak 5 
jobbágyporta tulajdonosa, míg Lázár János 1 forintot, Barabássi György 50 denárt, Ágoston 
Ferenc 1 forintot fizetett (Illustrissimi Principis 2 fl 50 d, Johannis Lázár 1 fl, Georgii 
Barabássi 50 d, Francisci Ágoston 1 fl ).810 38 összeírt lakosával 1614-ben Pálfalva egyike a 
legkisebb csíki falvaknak.811 
 
19.3. Középkori régészeti lelőhelyek 
 
19.3.1. A falu területén ismeretlen lelőhelyről egy 16. századi négyzetes tál alakú kályhaszem 
(ltsz. 3207) és egy 15-16. századi csempetöredék került elő (ltsz. 3210, 81/4-7. kép)).812 
 
 
20. CSÍKSOMLYÓ – VARDOTFALVA  
 
20.1. A település Felcsíkon a Somlyó-patak (az Olt balparti mellékvize) mentén fekszik (82/1-
3. kép); román neve: Şumuleu; Csíkszereda város része; önálló plébánia, a Szent Péter és 
Pálnak szentelt egyház, Csobotfalva, Csomortán, Szereda, Taploca, Vardotfalva 
plébániatemploma; a helynév a somlik melléknévi igenévből suvadó/kimagasodó hegy 
értelemben.813 Vardotfalva neve nagy valószínűséggel személynév és – falva utótagból 
alaklult.814 
 
20.2. Írott adatok 

A pápai tizedlista névsora alapján úgy tűnik, hogy a 14. század elején Somlyó (Chik, 
Sumbov, Sumlov) a csíki tizedszedés központja volt.815Az első két listán ugyanis Somlyóval és 
Notandum quod bevezetéssel kezdődik az összeírás, és a települések ezt követően váltakozva 
fordulnak elő. A harmadik listán már Hec sunt nomina de Chic bejegyzés után topográfiai 

                                                 
809 SzO II/221., 272. 
810 SzO IV/43. 
811 SzO ú.s. IV/522. 
812 Kémenes 2005. 105. Ltsz: 3210. 
813 FNESz I/331., II/483. 
814 Fehértói 2004. 793. (1211: Vardau/Vardou) 
815 MonVat 112., 116., 132., EO II. 412., Botár 2001. 127. 
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sorrendben vannak összeírva a falvak, és Somlyón zárult a gyűjtés. Amennyiben ez nem a 
későbbi másolásokból fakad, akkor arra is utalhat, hogy az első két alkalommal Somlyóra 
gyűjtötték be a tizedet, itt összegezték és küldték tovább, ezért kezdődik Somlyóval és ezért 
váltakoznak benne al- és felcsíki települések, harmadszorra viszont a sorrendben bejárt 
falvakból Somlyóra tértek vissza a tizedszedők.816 

1368-ban Nagy lajos király in Chik Zekel keltez egy oklevelet, melyet Benkő Elek 
Csíksomlyóval azonosít, arra hivatkozva, hogy a király gyakran szállt meg 
mezővárosokban.817  

1444. január 27-én kelt IV. Jenő pápa Sarlós Boldogasszony napjára szóló 
búcsúengedélye az épülő, Szűz Máriának szentelt ferences kolostor javára. ... ad ecclesia 
Beate Marie semper virginis domus ordinis fratrum minorum de observantia, que in territorio 
ville Somlyo Transilvaniensis diocesis in confinibus Valachie prope Tartariam seu non longe 
ab eadem de novo construi cepta, et adhuc in suis structuris et edificiis perfecta non 
existit...818 A kolostor alapításában a rendi hagyomány szerint Hunyadi János kormányzónak 
komoly szerepe lehetett, erre utal az is, hogy a rendház 32 külső segítőjét, confraterét Mátyás 
király 1462-es szabadalmat biztosító oklevele szerint Hunyadi adományozta az in posessione 
Vardotfalwa található kolostornak.819 A hagyomány és a helytörténeti irodalom szerint 
azonban a ferences jelenlét már korábban valószínűsíthető a térségben. Ennek forrása egy 
1439-es oklevél, melyben IV. Jenő pápa meghagyja a szörényi püspöknek, hogy figyeljen 
arra, hogy a moldvai püspökségek helyreállításáig is gondoskodjék arról, hogy Moldvában, 
Székelyföldön és Havasalföldön elegendő pap tevékenykedjen. Az ekkor említett terre Ciculi 
megnevezés mögött talán Csíksomlyó (is?!) kereshető, ugyanis 1520-ban az oklevelet 
Bernardinus de Somlyo kérésére írjk át.820 Az 1439-es oklevet magába foglaló későbbi okirat 
hitelessége azonban megkérdőjelezhető.821 Az ekkor említett Frater Bernardus de Somlyo 
1522-ben Béldi Pált és családját, mint a rend jótevőit (!) felvette a rend testvéri 
közösségébe.822 

Ami bizonyosnak tűnik, az az, hogy 1448-ra a ferences templom már elkészült, 
Losteiner Lénárd 18. századi ferences történész szerint ez az évszám volt feltüntetve a 
templom nyugati homlokzatán.823 

1445-ben pápai oklevélben említik a kolostort: Conceditur indulgentia ecclesie domus 
beate Marie virginis ordinis fratrum minorum de observantia de novo in Somliu, 
Transsilvanie diocesis visitantibus.824 Mátyás királynak egyik 1460 körüli sérült oklevele 
említi Sebestyén Jánosi frater monasterium beate Marie virgibis in Chÿk.825 1463-ban Petrus 
Greb, filius Anthonii Sandar brassói tanácsos végrendeletében fratribus in Schyk is 
adakozik.826 

1567-ben a 25 denáros adólistán Wardoffalwa...13 egységgel, Chijobot et chojomortan 
28 adóegységgel szerepel, de hiányzik Somlyó(!)827 1569 körül a főemberek és lófők 
összeírásában Somlijo megjeje (!) megnevezés alatt szerepel Vardoffalwa 12 fővel 

                                                 
816 Botár 2001. 127. 
817 Benkő – Demeter – Székely 1997. 22. Csíksomlyó azonban soha nem volt mezőváros, ezért valószínűbb, 
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(Vardoffalwa. Markus Mathe Judex Lofeyek. Janus Gergel, Balas Pal, Janus Peter, Anthal 
Lukach, Georgj Janus, Ferencz Anthal, Anthal Mjhal, Andras Albert, Andras Georgj, Andras 
Janus, Bernat Kowach hamoros), Chjomortan Chjobod 5 fővel (Chjomortan Chjobod. Vathah 
Benedek Lofeyek. n. Veres Janus, n. Takach Ferencz, Tamas Deak, Kowach Gergelne).828 Egy 
év múlva katonai szolgálataiért Wardofalwa, Chyobatfalwa, Delne, Szentmyklos levő, 
korábban meglévő birtokaira Wardofalw-i Balas Pál 1570-ben nyert adománylevelet.829 Ő 
később Balázs Pál de Somlyo megjelöléssel más primorokkal együtt egy 1573-as perben 
tanúként szerepel.830 

1576-ban Somlio-n a fejedelem 4,5, a szerzetesek 4, a beginák (monalium) 1, illetve 
Salamon Péter 3,5 forint adót fizetett a főemberek 50 denáros adójának kivetésekor – ekkor 
viszont nem szerepel Vardotfalva (!).831 1577-ben Szenttamási Lázár Farkas beiktató 
levelében említik Valentino Gegheö de Somlyo.832 Egy 1583-as tanúvallatásban említik Lucas 
Antal de Vardosfalua.833 A csíki vasbányák művelése érdekében végzett tevékenységéért 
somlyai Márton János 1591-ben kapott lófőséget.834 1598-ban tanúkihallgatások alkalmával 
írják, „az actor lakik Czikzekben Chobotfaluav, mas neuel Somljonak hyak”.835 

1602-ben a császár hűségére esketett személyek listáján Vardofalúa is szerepel 37 
fővel, de hiányzik a listáról Somlyó és Csobotfalva is, így vélhetően beleértették az itteni 
katonákat a vardotfalvi listába. 

Losteiner Lénárd ferences történész 18. századi munkájában említi, hogy a kolostor a 
1600-ban, 1601-ben megerősített oklevelek alapján rendszeresen kapott búzát, sajtot, bort, 
vasat, sót, disznót a fejedelmektől.836 

1614-ben Vardofalva megnevezés alatt, vélhetően ideértve Csobotfalvát is 72 főt írtak 
össze.837 Ekkor egyetlen fő embert, Szekel Miklos-t említik a településen.  
 
20.3. Régészeti lelőhelyek 
 
20.3.1. Szent Péter és Pál plébániatemplom – ld. Csobotfalva 
 
20.3.2. Ferences templom és kolostor  

A rendi hagyomány és a helytörténet makacsul keresi, „megtalálja” és korai időpontra 
teszi a kolostor kezdeteit, illetve előzményeit.838 A források alapján bizonyosnak vehető, hogy 
1439-ben még nem tartózkodnak a ferencesek Csíkban, és a pápa a paphiány miatti űrt 
ferencesekkel kívánta kitölteni.839 A kolostor lapítását Újlaky Dénes ferences szerzetes, pápai 
biztossal hozták összefüggésbe, aki kolostoralapításra is vonatkozó pápai megbízatással 
rendelkezett, és aki ebben az időszakban Moldvába is tevékenykedett. Első sikertelen moldvai 
missziója 1441 után vélhetően nem maradt tétlen és ennek folyományaképpen jött létre a 
moldvai misszió támpontjának is szánt csíksomlyói obszerváns ferences kolostor 1442-1448 
között.840 

                                                 
828 SzO II/272. 
829 EFK 82. (250.) 
830 SzO IV/25-26. 
831 SzO IV/44. 
832 SzO V/106-107. 
833 SzO IV/83-84. 
834 SzO V/151. 
835 SzO ú.s. III/70. 
836 Idézi Benkő 1853. 79-83. 
837 SzO ú.s. 82-83., 525-526. 
838 Boross 1994 (1943) 9-15., Benedek 2008. 36-48. 
839 SzO I/142-144. 
840 Benedek 2008. 31-36. 
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A középkori épületeket azonban a templom (1804–1876) és a kolostor 18-19. századi 
építésekor lebontották. Bontás előtti alaprajzukat azonban Losteiner Lénárd ferences szerzetes 
részletesen leírta. Szintén tőle származik az utóbb Orbán Balázs által közzétett évszámos 
felirat is (1448), mely a középkori ferences templom nyugati homlokzatán volt található 
(82/4-6.kép).841 Itt volt látható a keresztre feszített Jézus képe, mellette Szűz Mária, Szent 
Ferenccel és Szent Jánossal, alatta az alábbi gótbetűs felirattal: Ad honorem Domini Nostri 
Jezu Christi MCCCCXXXXVIII. A templomhoz az 1530-ban Brassóból elüzött klarisszák 
részére kápolnát építenek Szent Ferenc tiszteletére. 1649-ben Domokos Kázmér egy másik 
kápolnát építtet hozzá.842 

Losteiner alaprajzán már ez a továbbfejlődött alaprajz látszik. A ferences 
hagyományoknak megfelelően a szentély mellett, annak déli oldalán állt a torony és a 18. 
században innen folytatódott dél felé a kolostornégyezet keleti szárnya. A kolostorra 
vonatkozó írott és egy 18. századi régészeti adat alapján azonban felmerült, hogy eredetileg 
egyszárnyú épület volt egy központi folyosóval. A kolostorban legkésőbb a 16. század végén 
már középfokú iskola működött, ahonnan több csíki ifjú került külföldi egyetemekre.843 

Benedek Fidél Losteiner rajza és saját megfigyelései alapján a középkori épületek 
méretét is rekonstruálta: hossza 14 öl, szélessége öt öl, azaz 26,6 × 9,5 méter. Ebből a 
szentély 9,5 × 7,5 méter, míg a hajó 15,5 × 8,5 méter. A jelenlegi kolsotor és a régi templom 
viszonya, illetve a régi templom alá épített, de ma is hozzáférhető kripta alapján az elbontás 
után is rekonstruálta a középkori épületek elhelyezkedését, illetve azoknak a mai épületekhez 
való viszonyát (82/5. kép). A kolostorhoz köthető Csík első ismert régészeti megfigyelése is. 
Losteiner kertészkedés közben a jelenlegi kolostornégyezet udvarán párhuzamos falakat talált, 
melyek a középkori kolostor falaival azonosíthatók.844 

A középkori épületből ma csupán egy-két másodlagos helyzetű középkori faragvány 
látható. Ilyen egy későgótikus kapu a kolostor folyosójának déli szárnyánál, egy pincelejáró, 
és az egyik pince ablakkerete (20.3.2./7. kép). 

A középkori templom szárnyas oltárának központi szobra volt az a Mária-szobor, amely 
máig a csíksomlyói búcsú egyik legfőbb vonzereje. A szobrot a 16. század elejére keltezi a 
művészettörténeti kutatás, faragásban és arctípusban hasonlít a szentmihályihoz. Eredetileg a 
főalak egy gömbön helyezkedett el. A korai ábrázolások koronája hasonló a 
csíkszentdomokosi táblakép koronájával. 1624-ben 4 oltár volt a ferences templomban: a 
központi oltár a Mária-szoborral, illetve Szent Ferenc, Páduai Szent Antal, és a beginák oltára. 
Talán helyi ferences faragóműhely terméke a domokosi kis Madonna, csíksomlyói Vir 
Dolorum, mely szárnyas oltár fülkéjében lehetett, a szentgyörgyi Búsuló Krisztus is.845 

A jelenlegi kolostorépülettől közvetlenül nyugatra a parkoló kialakítása során kő 
épületek alapfalai kerültek elő. A helyszínt felügyelő Darvas Lóránt szerint a falak újkoriak, 
és a kolostor melletti elbontott iskola, és/vagy nyomda részei lehettek, 15. századnál korábbi 
leletek nem kerültek elő. A kolostortól délre eső bejárható területeken középkori leleteket nem  
találtak. A kolostor tehát nem egy településen, hanem a jelek szerint üres telken jött létre. Erre 
utal a középkori viszonyokat legjobban megközelítő I. katonai felmérés, de 17. századi 
források is erre utalnak. A kolostor mellett még 1665-ben is szántók, kertek, tanórok kertek 
voltak, illetve idetartott a vardotfalvi határban egy telek nevű hely is.846 

 

                                                 
841 Muckenhaupt én. 7. kép., Orbán 1869. 14., Rusu 2000. 172-175. 
842 Endes 1938. 63-65. A középkori templom rekonstrultív alaprajzához Benkő 2012. 70. ábra. 
843 Darvas-Kozma 2008. 
844 Benedek 2008. 52-58. A korábbi szerzők rajzait felhasználva legutóbb Benkő Elek tette közzé a ferences 
templom és a kolostor kis részletét tartalmazó alaprajzot és leírást: Benkő 2012. 286-288. 
845 Balogh 1943. 128., Mihály 1988. 
846 Sávai 1997. 48., 71. 
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20.3.3. Salvator-kápolna 
A Somlyó-hegy kisebbik csúcsán, az úgynevezett Kissomlyón áll Csík legérdekesebb 

kápolnája. Alaprajza teljesen egyedi Csík álló középkori egyházi épületei között, a szentély 
ugyanis egyenes záródású, melyet északi és déli irányban keskeny, négyzetes alakú, 
lőrésszerű ablakok törnek át.847 Ehhez meglehetősen hosszú, a szentélynél szélesebb hajó 
csatlakozik. Déli belső falán, másodlagos elhelyezésben egy Renov Salvator 1678-as feliratú, 
szemöldökgyámos faragott kő ajtókeret látható, amely vélhetően az egyik bővítés idejét adja 
meg. A helytörténeti irodalom szerint a kápolnát Hunyadi János emeltette 1456-os győzelme 
emlékére.848 A kápolna felújítása során régészeti kutatás (2002) és falkutatás is zajlott (2004). 
Előbbi során kiderült, hogy a kápolnát nyugat felé több ízben is meghosszabbították, eredeti 
hossza 8,4 m körüli lehetett.849 A falkutatás azonban a kápolna ante quem keltezését is 
megadta. Az egyik, vélhetően Szent Imrét ábrázoló falkép ugyanis fedi az épület első 
középkori vakolatát, korát Kiss Lóránd a 14. századra, esetleg a 15. század elejére tette (83. 
kép).850 

A kápolna tehát jóval (?) korábbi Hunyadi, illetve a csíki ferencesek 
megtelepedésének ismert idejénél, viszont jelenlegi titulusa és a 18. századtól adatolható rendi 
hagyomány szerint mégis velük kapcsolható össze.851 A kápolna építtetőjét, a hipotetikus 
„Somlyó” birtok 13-14. századi tulajdonosai között gyanítom (erről később részletesebben).852  
 
20.3.4. Somlyó-hegy csúcsai – „Sóvár” – „Kolostor” „Nagysomlyói kápolna” 

A helytörténeti irodalom előszeretettel emleget a Somlyó-hegy csúcsain különböző 
középkori objektumokat. A feltételezéseket azonban egyelőre egyetlen lelet sem támogatja. A 
hegy nagyobbik csúcsán valóban láthatók egy vélhetően őskori vár sáncai. A kisebbik nyugati 
csúcson középkori kolostort keresnek, ott ahol Orbán Balázs egy kerítőfalas kis objektumot 
jelez, belső oldalán cellákkal, közepén félkör apsissu szentélyű román ízlésű épülettel.853 
Állítólag innen került elő egy faragott kődarab, amelyet 2004 körül még a csíksomlyói 
plébánián őriztek. 1993-ban Benkő Elek vezetésével kisebb feltárás zajlott a területen, ahol 
egy négyzetes épület alapfalait találták meg, illetve kevés őskori lelet mellett csupán 17. 
századi leletekre bukkantak. A lelőhely és a ráépített mesés értelmezések tehát törlendők Csík 
középkori történetéből (84. kép).  
 
20.3.5. belterület – Barátok-kertje, Mikes-kert, Somlyó-patak jobb partja. 

A ferences kegytemplommal északi, északnyugati irányban átellenben, a patak jobb 
partján egy nagyobb nyílt felületen a szántóból szórványosan Árpád-kori (cserépbogrács, 
rádlis, és hullámvonallal díszített oldaltöredékek), illetve 13-14. századi tagolt peremű 
edénytöredékeket gyűjtöttünk (Berecki Judith, Botár István). A viszonylag csekély 
leletsűrűség miatt nem tűnik valószínűnek az az elképzelés, mely szerint a 15. században 
megtelepedő ferences szerzetesek Csíkba költözésének egyik oka, illetve háttere a ferences 
kolostor környékének „mezővárosiasodó” jellege lett volna.854 
 
 
 
 
                                                 
847 Részletesen Lángi – Mihály 2004. 19–21. 
848 Orbán 1869. 12-13., Léstyán 1996. 1192. 
849 Darvas 2011. 36. 
850 Kiss 2003. 2-3. 
851 Benedek 2005. 63. Ettől eltérően a kápolnát a plébániához kapcsolja Darvas 2011. 38. 
852 Botár 2012.  
853 Orbán 1868. 21., Benedek 2008. 40-43. 
854 Benkő – Demeter – Székely 1998. 24-25. 
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20.4. Összegzés 
Benkő Elek véleménye szerint Csíksomlyóra lokalizálható Csík-szék egyetlen 

mezővárosának kezdete. Ennek egyik fontos jelét abban látta, hogy itt létesült a minorita 
ferences kolostor. Ezzel kötötte össze azt is, hogy 1368-ban Nagy Lajos in Chyk Zekel 
keltezett egy oklevelet, melyet ő Somlyóval vélt azonosnak.855 Ez utóbbi adat azonban aligha 
azonosítható egyértelműen Csíksomlyóval. Ugyanakkor joggal várhatnánk, hogy a kolostorral 
kapcsolatos forrásokban az esetleg itt létező vásár, mezőváros megjelenjen, de ennek nincs 
nyoma. Szintén hiányoznak a feltételezett mezővárosisas település régészeti nyomai a 
kolostor környezetében. 

Szintén Benkő Elek figyelt fel arra is, hogy a székek kialakulása és a területükön álló 
mezővárosok létrejötte között szoros összefüggések lehetnek, amelynek beszédes bizonyítéka 
az, hogy a székeket olykor a mezővárosokról nevezik el.856 A Csíki-medencében egyetlen 
településről tudunk, amelyet egyetlen alkalommal hívtak Csíknak és ez éppen a Csíksomlyó, 
amelyet az 1333-as összeírás első listáján Chik-nak írtak. A kézenfekvőnek tűnő egyezésnek 
azonban több buktatója is van. Látható, hogy a forrásokban következetlenül, egymással 
keveredve jelenik meg a Somlyó, Vardotfalva és Csobotfalva megnevezés. Az ellentmondás 
feloldhatónak tűnik azzal, hogy itt egy párhuzamosan éllő kettős névadásról van, szó, azaz 
Somlyó és Vardotfalva egy és ugyanaz a település, amelynek két neve van, melyeket 
következetlenül, felváltva használnak. A páros névadás mellett azonban van egy további 
érdekesség. A Szent Péter és Pál plébániatemplom, melyet a 14. században még somlyainak 
mondanak, Csobot(-falva) területén áll, amelynek e feltevés szerint még egy nevének kellett 
lenie („Csík”), ami szinte teljesen kizárható. Feltevésem szerint az 1333-as Chik csak arra 
utal, hogy a listán innentől csíki települések következnek. 

Az adatokból egyértelműen kihámozható, hogy Somlyó nevű falu nem létezett. 
Somlyó, Vardotfalva (ritkábban Csobotfalva) másik, váltakozva használt neve, és ezzel egy 
időben (!) olyan gyűjtőnév mellyel területi szempontból a Csobotfalva, Vardotfalva alkotta 
egységet (1576), illetve olykor, nyilván a plébániajog alapján, Szent Péter és Pál alá tartozó 
településeket is értették (1569: Somlijo megjeje Chjomortan Chjobod Vardoffalwa Taplocza). 
„A két falu [ti. Csobotfalva és Vardotfalva - BI], együttes nevén Somolyó vagy Somojó” – írja 
1777-ben Benkő József.857 Vardotfalva azonban a „somlyói” kolostortól jóval nyugatabbra 
található, a ferencesek gyakorlatilag Csobot(-falva) és Vardotfalva közötti üres rsézre 
telepedtek. A kolostor mellett még 1665-ben is szántók, kertek, tanorokok voltak, azaz 
lakatlan külterületen terült el.858  

A fent jelzett helynévi, birtok-, és egyházjogi kérdésekre egy hipotetikus 
rekonstrukció választ adhat. A régészeti és helynévi adatok alapján felvethető, hogy a 
területen az Árpád-korban Somlyó nevű birtok állt, melyen több falu alakult ki, egyikőjükben 
Csobotban (utóbb Csobotfalván) a „somlyói” plébániatemplommal. Itt nyomatékosan 
hangsúlyoznunk kell azt a régészeti tényt, hogy a plébániatemplom kezdetei a 12. századra is 
visszanyúlnak, illetve azt, hogy a Fodor-kertben végzett ásatáson 11-12. századi 
megtelepedést igazoltunk, ami vélhetően jóval korábbi a székely beköltözés hagyományosan 
elfogadott 13. század végi beköltözésénél. Utóbb e „birtok” felbomlott, de a kialakult, közben 
székellyé vált falvak között megmaradt terület megörökölte a Somlyó nevet. Ez esetben 

                                                 
855 Benkő – Demeter – Székely 1998. 24-25. 
856 Benkő – Demeter – Székely 1998. 10: „Így fordul elő Maros-szék Székelyvásárhelyszéke néven, Sepsi-szék 
pedig Szentgyörgyszéke megnevezéssel. A fiúszékeket csaknem mind a területükön fekvő legjelentősebb 
településről, értelem szerinti központjukról nevezték el (Bardóc-szék, Keresztúr-szék, Miklósvár-szék, Szereda-
szék”. 
857 Benkő 1777 (1999). 239 
858 Sávai 1997. 48-51. Hasonlóan vélekedett Benedek 2008. 20. 
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érthető lenne, hogy miért nincs ténylegesen Somlyó falu, és ennek ellenére miért „somlyói” a 
ferences kolostor, a csobotfalvi plébániatemplom, illetve Vardotfalva is.859 

A fenti bizonytalan elképzeléstől függetlenül az obszerváns ferencesek csíksomlyói 
megtelepedésének különleges oka lehettet. A rendnek ugyanis, a határozottan korai 
mezővárosi jellegzetességekkel rendelkező és jóval gazdagabb Marosvásárhely mellett, ez az 
egyetlen székelyföldi rendháza a középkorban. Sőt a marosszentkirályi pálos kolostort, és az 
udvarhelyi domonkos kolostort leszámítva, melynek ráadásul Csík is a koldulási övezetéhez 
tartozott,860 nem is volt semmilyen más szerzetesrend Székelyföldön. Csík esetében azonban 
nem tudunk olyan gazdasági tényezőről, ami az itteni megtelepedést indokolta volna, így 
kénytelenek vagyunk feltenni, hogy a ferencesek jelenlétének a szokásostól eltérő indokai 
lehettek. Az is kérdéses, hogy miként telepedtek meg a városi közeghez szokott, koldulásból 
élő ferencesek Csíksomlyón, hiszen a hatványozottan rurális és szegény környezetben 
koldulásból aligha tarthatták volna fenn magukat. Másrészt a templom és kolostor területének 
birtokjogi háttere is problematikus, tudniillik nincs adat arra vonatkozóan, hogy a ferencesek 
önkényesen megszálltak volna területeket, netán közös falubirtokból kiszakított területre 
telepedtek volna. A helytörténeti irodalom ennek magyarázatát részben egy korábbi, 
ismeretlen kolostor létével, részben egy, a kolostort megelőző helyi vallási tényező létében 
keresi. Az előbbi feltételezést az első, 1444-es oklevél szövege azonban éppen hogy nem 
támogatja, a kolostorról azt mondja ugyanis, hogy non longe ab eadem [ti. fratrum minorum – 
azaz az obszerváns ferencesek által – B.I.] de novo construi cepta et adhuc in suis structuris et 
edificiis perfecta non existit, azaz nemrégiben újonnan építeni kezdett, és még be nem fejezett 
épület.861 A második feltevés, miszerint itt a kolostort megelőzően is zajlottak vallási 
események, azonban valóban elgondolkodtató, hiszen aligha lehetséges, hogy az építőtelep 
máris ingens fidelium multitudo devocionis causa confluere consveverit, ac dietim non cessat 
confluere, azaz hívők sokasága által gyakorta látogatott helyszín lenne. Hogy ez a népi (!) vallási 
gyakorlat kapcsolatban állt-e a Sarlós Boldogasszony napjára adott búcsúengedéllyel, azt nem 
tudjuk, de a pápai oklevél már meglévő szerzetesi közösséget, és ekkor már valamelyes 
előzményekre visszatekintő ismétlődő vallásgyakorlatot szentesít, Mohay Tamás 
megfogalmazásában „honorál”.862 

Fentiek alapján igen valószínűnek tűnik, hogy a templom és kolostor felépülte előtt már 
vagy egy ferences szerzetesi közösséggel kell számolnunk, miként azt a rendi hagyomány tudni 
véli, vagy valamilyen ezt megelőző, talán éppen a ferences jelenlétet is indukáló, helyi vallási 
gyakorlattal. Források hiányában viszont aligha lehet hitelesen ennek gyökereit a honfoglaláskori, 
vagy még korábbi „ősi” hitvilágban keresni, netán adatolatlan bencés és pálos előzményekhez 
kötni. 

A confráterek adományozása kapcsán nem számoltak korábban azzal, hogy miként 
volt lehetséges szabad székelyeket a 15. század első felében „tömegesen” szolgálatra 
kényszeríteni. A „confrater” megnevezés ugyanis félrevezető. Esetükben ugyanis nem 
valamiféle egyházi-vallási társaságról van szó, hanem a „kolostorba beszolgáló és ottan kézi, 
házi munkát végző emberek voltak”.863 Az a tény, hogy Hunyadi confratereket 
adományozhatott a kolostornak, talán arra utalhat, hogy volt olyan társadalmi réteg, és nyilván 
ezzel együttjáró birtoktest is, amely jogilag nem a székely közösséghez tartozott. 

                                                 
859 SzO ú.s. III/70. egy tanúkihallgatás alkalmával írták 1598-ban: „az actor lakik Czikzekben Chobotfaluav, mas 
neuel Somljonak hyak” 
860 Benkő – Demeter – Székely 1998. 17., Veszely I. 1860. 392–393. 
861 SzO I/153-154. 
862 Mohay 2009. 59-60. 
863 Benedek 2008. 71. Benkő Elek szerint a confraterek a főemberek familiáiból, rendelkezése alól kivett, illetve 
a hadkötelezettség alól felmentett olyan szabad székelyek voltak, akik munkájukkal és terménybeszállítással a 
kolostror SzOlgálatában álló személyek voltak, ld. Benkő 20 12. 284.  
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A kolostor alapításának hátterét illetően Benkő Elek egyik konzultációnk során a 
forrásokból kimaradó, de bizonyosan létező korabeli helyi elit szerepére hívta fel 
nyomatékosan a figyelmet. Szerinte több olyan helyi kiemelkedő család is lehetett, akik a 
kolostorba „helyezhették el” öröklésből kizárt férfitagjaikat, illetve akik támogatásukért 
cserébe igényt tartottak a kolostorba és a templomba történő temetkezőhelyekre.864 Benkő 
meglátásának helyességét több adat is támogatja. Az ezzel kapcsolatos említések viszonylag 
késeiek. 1667-ben Mikó Péter levelezett Damokos Kázmér házfőnőkkel temetőhelye ügyében. 
Ebben hivatkozik Damokos megelőző levelére, melyben azt írta, hogy az kiknek valamelj 
templomban es Clastrombam temeteo helie vagion bene ficijumnal vadnak azok az 
patronusok. Ő magát szintén annak tartotta és e jogon kért temetőhelyet, főként úgy, hogy 
korábban szüleit már ide temettette. Említi azt is, hogy ide van eltemetve Petki Farkas is.865 Ő 
a Lázárfalvi Lázár birtok birtokosa volt, de a 17. század elején már halott volt. A patronátus és 
a temetőjog tehát mindenképpen középkorra visszanyúló szokás volt a csíki ferencesek 
esetében is. Erre utal Béldi Pálnak és családjának az említése is, akik mint a rend jótevői 
1522-ben a rend testvéri közösségébe kerültek.866 Vélhetően ez a beiktatás jelenthette a rend 
templomába való temetkezés jogát is. A kolostor egyik jövedelemforrása tehát a javára tett 
végrendeletekből származott, amelyek nem csak csíki személyekhez köthetők. Így ad 
Claustrum de Chyk javára végrendelkezett 1549-ben Török Mózesné is, aki bizonyára 
háromszéki lehetett.867 

Van azonban két olyan adat is, amelyek bizonytalan jellegük ellenére azt igazolhatják, 
hogy a kolostor fenntartásában már a kezdetekkor számolnunk kell a helyi előkelőkkel. Az 
1460-ban említett Jánosi Sebestyén, illetve az 1463-ban végrendelkező Petrus Greb jó 
eséllyel csíki származásúak. A Jánossi nevű családnak több tagja a 16. században a felcsíki 
lófők között tűnik fel,868 míg Geréb Péter Anthonii Sandar fia volt, akit talán a 
csíkszentmihályi Sándorokhoz köthetünk. A Gerébek szintén Felcsíkon voltak birtokosok 
több faluban is. 

 
 

21. CSÍKSZENTDOMOKOS 
 
21.1. A falu Felcsíkon az Olt felső folyása mentén helyezkedik el, a Csíki-medence 
legészakibb faluja (85. kép); román neve: Sândominic; önálló falu; önálló plébánia volt; a 
helynév a templom védőszentjének nevéből alakult. 
 
21.2. Írott adatok 

A falu és temploma hiányzik a pápai tizedjegyzék által összeírt csíki templomos 
falvak sorából. Ennek ellenére felmerült, hogy az 1334-ben Gyergyó és Szenttamás között, 
faluja említése nélkül összeírt Tamás pap, talán a szentdomokosi egyház plébánosa lehetett.869 

A falu középkori adatolása nagyon szegényes, első említése a 16. század közepéről 
ismert, amikor Zent damokos a 25 denáros adólistán 1567-ben 34 adózási egységgel, portával 
szerepel.870 1569 körül a főemberek és lófők összeírásában Zent Damokos 4 fővel van 

                                                 
864 Benkő 2012. 283-84. szerint a kolostor területét csíki magánszemélyek bocsáthatták a ferencesek 
rendelkezésére. 
865 Sávai 1997. 61-62. 
866 Entz 1996. 264. 
867 Tüdős 2003. 54. 
868 SzO IV/43-46. 
869 Botár 2001. 133. 
870 SzO II/221. 
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feltüntetve (Zent Damokos. n. Kerestel Istuan, Kerestel Mjhal, Hegedws Gergel, n. Kalman 
Deakne vidua).871 

1576-ban két nemesi birtok volt a faluban, az 50 denáros adólistán a fejedelem 15 
forintot fizetett, míg Lázár Farkas ötöt.872 1577-ben Báthori Kristóf adományozott birtokot 
Lázár Farkasnak (in Szent Damakos decem colonas sessionatos).873 Úgy tűnik, ezt követően is 
maradt még fejedelmi birtok a faluban, tudniillik 1601-ben Báthory Zsigmond fejedelem a 
Csík-széken, Szent-Domokoson lévő, s a csíki fejedelmi vashámorhoz bírt részjószágot 
tábormesterének Vajdaszentiványi Bornemisza, másképp Büki Gáspárnak adományozta. 

1602-ben Zent Domokos faluban 37 lófő, darabont és szabad székely esküdött hűséget a 
császárnak, míg Szent Damokoson 1614-ben 57 főt írtak össze a faluban.874 

 
21.3. Középkori régészeti lelőhelyek 
 
21.3.1. Szent Domokos plébániatemplom  

A plébániatemploma a falu központjában található. A templom már régóta felkeltette a 
csíki templomokkal foglalkozók érdeklődését. Ez elsősorban nem a mai, jellegtelen épületnek, 
hanem a középkori oltárképeknek és a kőfaragványoknak köszönhető.875 Az itteni 
kőfaragványokban – három félköríves, hengertagos kapu, archaikus keresztelőmedence és 
szenteltvíztartó – a kutatás szívesen látta egy Árpád-kori templom maradványait, noha 
Csíkszentdomokos és temploma, legalábbis ezen a néven, kimaradt a 14. század eleji pápai 
tizedjegyzékből. A helytörténeti irodalom szerint a pápai tizedjegyzékben említett 
Torku/Torkov megnevezés mögött a hegyekben meghúzódó, nevezetesen az egykor Tarkő alá 
feltételezett ősi Szentdomokos rejtőzik. Topográfiai, birtoklástörténeti, helynévtani és 
régészeti megfontolások miatt azonban valószínűbbenk tűnik, hogy Tarkő a karcfalvi 
Nagyboldogasszony plébániatemplomhoz kapcsolható (ld. ott). Az említett tizedlistán 
azonban van egy Tamás nevű pap, aki faluja megnevezése nélkül Gyergyó és Csíkszenttamás 
között van feltűntetve, így elképzelhető, hogy itt valójában Csíkszentdomokos és 
templomának első említésével van dolgunk. 

A rendalapító, s névadó Szent Domonkost 1234-ben avatták szentté, helynévvé válása 
csak ezt követően indulhatott meg – feltehetően emiatt nem szerepel ilyen nevű templom a 
tizedjegyzékben. Magyarországi kultusza elválaszthatatlan a domonkos szerzetesek 
tevékenységétől. A csíki templomon kívül összesen 10 templomot szenteltek tiszteletére, és 
csupán 5 helység esetében vált helynévvé.876 

Ha feltevés igaz, akkor a tizedjegyzék arra utal, hogy Szentdomokoson is rejtőzhet egy 
14. századi templom. A középkori templomról annyit lehetett tudni, amennyit a ma is 
meglévő emlékek sejteni engedtek. A templom déli, nyugati bejárata, és a sekrestyekapu is 
félköríves, de az újabb felkutatások (Kiss Lóránd) kiderítették, hogy profiljaik a vakolat alatt 
is folytatódtak. A félköríves kapuk szárkövein található faragott díszítések sokáig elkerülték a 
kutatás figyelmét.877A kőfaragványokat több művészettörténész tartja Árpád-korinak, míg a 

                                                 
871 SzO II/269. 
872 SzO IV/45. 
873 SzO V/107-108. 
874 SzO ú.s. IV/77., SzO ú.s. IV/535-536. 
875 Vámszer 2000. 109., 112., Keöpeczi 1929. 374-76., Entz 1993. 64., Léstyán 2000. 249-250., Botár 2001. 133-
135. 
876 Mező 1996. 69-70. Ez már csak azért is figyelemre méltó, mert Erdélyben egyáltalán nincs tiszteletére 
szentelt egyház. A legközelebbi domonkos rendház Udvarhelyen volt, talán már a 13. században (Orbán 1869. 
I/59, Dávid 1981. 312-316.), ám patrociníumát nem ismerjük. Biztosan adatolt domonkos kolostort Segesvárról 
ismerünk, de annak védőszentje Szűz Mária volt – miként a többi erdélyi domonkos kolostoré is. Első említése 
1298-ban: EO I. 567 (320.). 
877 Botár 2001. 146. 
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fából faragott Madonna-szobor és táblaképek rangos gótikus oltárra utalnak (86/1-3., 87/3. 
kép).878  

A mai templom 1795-1802 között épült,879 az azonban a közelmúltig bizonytalan volt, 
hogy a mai sokszögzáródású, de támpillérek nélküli épület legalább részben őriz-e középkori 
részleteket. Egy 2005-ös helyszíni szemlén az alábbi észrevételek születtek a mai templomról 
(Botár István, Darvas Lóránt, Kiss Lóránd.): a templom sarkait mindenhol faragott 
kváderekkel rakták ki (leszámítva az utólagos részeket: sekrestye, portikus, stb,). Ezek majd 
mindegyikén korábbi meszelésnyomok voltak láthatók. A mai szentély belül köríves. A 
sekrestye faragott kapujának a profilja folytatódik a barokk fal mögött egy további horonnyal, 
míg a barokk fal gyakorlatilag csak köpenyezés, a belső oszlopok egyértelműen utólagosak. 
Az északi kápolna alatt, a dél felé, a hajó alá nyíló, dongaboltozatos „kriptában” két egy-egy 
méter szélességű párhuzamos fal van K-Ny tájolással. Felettük ma nincs fal, azaz a masszív 
falak, alapok léte egy egyszerű kripta esetében indokolatlannak tűnik. Összehasonlításképpen 
a csíksomlyói Sándor-kripta falainak szélessége alig 30-40 cm. Belső távuk mintegy 5 m, így 
nem kizárható, hogy egykor felmenő falak alapozásairól van szó. A déli falon téglával 
keretezett fülke (nyílás?!) látható, míg ettől délre, azaz a „kripta” déli oldalától festett 
faltöredékek, freskók kerültek elő. A statikai megerősítés céljából átfúrt déli falban körülbelül 
8 méter magasan vízszintes irányú fa gerendát találtak, ami a későbbi kutatások eredményei 
alapján (ld. alább) vélhetően a középkori fal sárgerendája lehetett. 

2006 folyamán a templombelsőben padlócserét terveztek, így lehetőség nyílt arra, hogy 
korlátozott mértékben ugyan, de régészetileg is megkutathassuk a templomot.880 Ezzel egy 
időben a plébánia levéltárából őrzött számadáskönyvet böngészve találtam arra a bejegyzésre, 
mely szerint a 18. század végén „... a régi Templomnak elron/tására volt szükséges 50. 
napszám”, továbbá hogy: „50 koczka öl kő a régi Tem/plombol haszonra fordíthato.” Azaz a 
középkori templomot lebontották és köveit, legalább részben beépítették a mai épületbe. 

A bontás azonban nem volt teljes, a padló felszedését követően kiderült, hogy az 
omladékban a középkori falaknak felmenő részei állnak. A helyi plébános ellenkezése miatt 
azonban csupán két kutatóárkot nyithattunk és itt az omladékrétek eltávolítása után csak a 
legfelső padlószintig mélyülhettünk le, így nem állt módunkban tisztázni, hogy vannak-e 
korábbi rétegek, netán falak (87/1-2. kép). 

Az első kutatóárkot a templom középső tengelyében, a szentély előtt nyitottuk abban 
bízva, hogy így rátalálunk egy korábbi templom visszabontott keleti zárófalára. Az 
omladékban kisebb középkori kőfaragványok töredékeit azonosítottuk. Egyik egy 
boltozattartó gyámkő darabja lehet. Ugyanitt egyszer hornyolt boltozati bordatöredékek is 
előkerültek, melyek egyértelműen utaltak arra, hogy a középkori templom boltozott volt. Két 
kisebb töredék meghatározása bizonytalan, talán az oltár asztalának sarkából és a 
szentségtartófülke fiatornyáról (?) származhatnak. Több színes (vörös, sárga, fehér, 
kékesszürke), utólag lemeszelt, freskót hordó vakolatdarab azt bizonyította, hogy a 
középkorban a szentély falait freskók borították. 

A kutatóárok meghosszabbításakor, annak nyugati felében egy észak-déli irányú kis 
falszakaszt találtunk, ami az északi diadalív részének bizonyult. Erre rábontva került elő a 
szentély kelet-nyugat irányú, vakolt, meszelt északi fala. A közel fél méter magasan álló falak 
egy méter vastagságúak. Az erre merőlegesen északra nyitott második kutatóárokban 
előkerült a hajó és a sekrestye fala is. Tekintettel arra, hogy nem észleltünk egyértelmű 
cezurát, habarcsváltást a kettő között, úgy tűnik, hogy a szentély és az egy falszéleséggel 

                                                 
878 Balogh 1943. 125., ERKEJ 124.: Altaria tria, imaginibus pictis Sanctissimae Trinitatis et Beatae Virginis 
exornata. In maiori altari utuntur portatilia… In secundo repertae sunt reliquiae… De 3-io nihil restat, sed cum 
portatili possunt cerebrarii. 
879 Endes 1938. 342. 
880 Botár 2009. 87-95. 
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szélesebb hajó fala ugyanahhoz a periódushoz tartozik. A jelek szerint a sekrestye utólag épült 
a szentély mellé, és nyugatról (is?) nyílt bejárata, ahol egy keskeny épület (folyosó) húzódik 
tőle nyugatra. A sekrestye északnyugati, belső sarkát szintén sikerült azonosítani, és így 
szélességének mérete is ismert (2,4 m). Északról egy további épületrésszel volt határos, ám ez 
a mostani templom északi fala és mellékoltára miatt nem volt vizsgálható (86/5. kép). A mai 
alapfal mellett, a középkori épületrészeken kívül nagy, visszabontott faltömbök vannak. 
Ezeket akkor csak feltételesen tartottunk osszárium, illetve torony alapozásának, hiszen ez a 
ferences építészetre jellemző toronyelhelyezés teljességgel szokatlan a székelyföldi falusi 
egyházi építészetben. Egy az óta előkerült 1716-os vizitáció azonban megerősítette ezt e 
feltételezést: turris a parte, azaz oldalt található.881 A csíkszentdomokosi harangtorony tehát a 
templom északi oldalánál helyezkedett el! Hasonló helyzetű torony egyetlen csíki 
plébániatemplom esetében sem ismert, az egyedüli környékbeli analógia a csíksomlyói 
ferences templom középkori alaprajza, ahol a torony a szentély déli oldalánál állt.  

A diadalívhez a belső nyugati oldalon egy alapozás nélküli, gyenge fal támaszkodott, 
ami talán egy elbontott mellékoltár asztalaként értelmezhető. A északi hajó és a szentélyfal 
csatlakozását azonosító árkokat leszámítva további kutatási felületeket nem nyithattunk 
ugyan, de az omladékrétegben sikerült a falak vonalát végigkövetni. Így a hajó legfontosabb 
méretei megállapíthatóak voltak: belső hossza 11,2 méter, szélessége 6,2 méter. Az északi 
hajófal nagy valószínűséggel azonos tengelyen helyezkedik el a korábban leírt „kripta” déli 
falával, bár ezt a helyszínen nem tudtuk leellenőrizni. Ennek fényében igen fontos lenne 
megtudni, hogy a hajófaltól északra található „kripta” milyen viszonyban áll a középkori 
hajófallal, illetve a szentély és a diadalív északi oldalán azonosított épületrészekkel. 

A középkori templom déli fala a mai templom déli falával egy tengelyben található, de 
az bizonytalan, hogy a felmenő részek legalább részben középkoriak-e, vagy ez utóbbit 
ráalapozták a középkori templom visszabontott déli falára. Amennyiben a déli hajófalban 
2003-ban 8 méter magasan fúrással sértett fa elem egy koszorúgerenda, úgy a déli hajófal 
párkánymagasságig középkorinak tartható, régi nyílásai a vakolat alatt elvileg azonosíthatóak.  

A hajó északnyugati sarkánál támpillér nyomát nem találtam, így igen valószínű, hogy a 
hajót síkmennyezet fedte, amint erre a szentélyben másodlagosan elhelyezett egyetlen festett 
fa kazetta is utal. A hajó nyugati falszakaszának külső felén nem érzékeltem csatlakozó 
épületrész, azaz torony nyomát, így az északi oldalra valószínűsített toronyról a régészeti 
megfigyelés és az írott adatok jól összevágnak. 

A középkori templom tehát a mai épület déli felén, annak középső szakasza alatt 
húzódik, a nyugati karzatoszlopok és a szentélylépcső között. Eljövetelünket követően 
szentély keleti zárófalát az omladék részleges eltakarításával az új padlót készítő munkások 
(?) azonosították. Ez alapján a sokszögzáródású szentély, gótikus alaprajza jól 
kiszerkeszthető. A szentély belső hossza 5 méter, szélessége 4,5 méter körüli, külső, általunk 
nem dokumentált sarkait a boltozati bordák alapján saroktámpillérek erősíthették. A jelenlegi 
templom falában azonosított, másodlagos helyzetű faragott elemek alapján az sem kizárt 
azonban, hogy a szentélynek nem voltak támpillérei. 

A gótikus templom alaprajza, felszereléseinek egy része tehát ismert (az oltárról 
származó Madonna szobor és táblaképek). Kifejezetten izgalmas kérdés a Mária 
megkoronázása táblakép, mely ma a CsSzM gyűjteményében található (87/3. kép). A táblakép 
a templom padlásáról került elő, és a Szentháromság ritka megfogfalmazását ábrázolja: 
antropomorf, atya-fiú- lélek egy palást alatt, egyforma férfialakokkal ábrázolva. A képet a 16. 
század legelejére keltezik, festőjét salzburgi iskolázottságúnak határozták meg, és így a képet 
import darabnak tarják. A táblakép négy deszkájának dendrokronológiai vizsgálata ez utóbbi 
következtetést azonban meggyőzően cáfolta. A domokosi egyesített évgyűrűsor a szebeni 
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adatsorokkal egyeztethető volt, de a salzburgi, illetve nyugat-európai kronológiákkal nem 
sikerült egyértelmű egyezést találni. Ez alapján bizonyosak lehetünk abban, hogy a felhasznált 
faanyag erdélyi eredetű, és 1485 után kivágott fából származik.882 Ez pedig azt jelenti, hogy 
nem a mű, hanem csak a készítője, esetleg annak iskolázottsága volt külföldi, aki 
származásától és képzettségétől függetlenül valószínűleg Erdélyben, Szeben környékén 
tevékenykedő mester lehetett. Kérdés azonban, hogy a felszerelések keltezése egy akkor 
megépülő templom időrendjét adja-e meg, avagy ettől függetlenül egy korábbi épület 
„felújítását” jelzik. 

Szintén nyitott kérdés maradt egy esetleges korábbi templom léte, amire az Árpád-
korinak tartott félköríves, hengertagos nyílások utalhatnak. A kőből faragott kapuk szárkövein 
azonban olyan díszítések vannak, amelyek mindeddig elkerülték a Csíkszentdomokossal 
foglalkozó kutatók figyelmét. A kapuk szárköveinek alsó részén ugyanis faragott csúcsíves 
díszítések vannak, és ezek kapcsán már korábban írtam, hogy a díszítésnek kései, nem Árpád-
kori párhuzamai vannak. Ugyanakkor az utóbbi időszakban végzett falkutatások során az is 
kiderült, hogy a kapuk profilja bonyolultabb, csak éppen a vakolat takarja őket, így ezek 
Árpád-kori besorolása is kétséges. E fejtegetéseknél azonban talán többet nyom a latba az a 
tény, hogy az azonosított gótikus templomnak legalább kettő (déli kapu, és sekrestyeajtó), de 
a toronnyal együtt akár három kapuja is lehetett, ám a templom környezetéből egyetlen 
„klasszikus” gótikus nyílást sem ismerünk. Ugyanakkor korábbi falrészletek a templomból 
nem ismertek, a hajó és a szentély azonos építésűnek tűnik. Ez így együtt arra látszik utalni, 
hogy a szentdomokosi kapuk, archaikus jellegük ellenére, a gótikus periódushoz tartoznak. 

Az esetleges Árpád-kori templom kérdésében a szintén Árpád-korinak tartott 
szenteltvíztartó és keresztelőmedence megint csak nem lehet perdöntő. Egyrészt csupán 
archaikus megjelenésük önmagában nem keltezheti őket, amint erre egy nemrégiben 
előkerült, hasonló alakú, de évszámos szenteltvíztartó figyelmeztet: a csíkszentkirályi hasonló 
faragványon ugyanis 1852-es évszám áll.883 

A csíkszentdomokosi templom építéstörténeténete tehát csupán a gótika koráig 
vezethető vissza biztonsággal. Csupán az alaprajz alapján szűkebb időrendi besorolás nem 
adható. Amennyiben az 1334-ben említett Tamás pap valóban Csíkszentdomokoson szolgált, 
akkor a templomnak már állnia kellett, vagy épülőfélben kellett lennie. A sokszögzáródású 
szentély alapján azonban nem épülhetett sokkal korábban sem, így legkorábbi építési 
időpontnak a 14. század tűnik. Ebbe az időszakba talán a félköríves, de már csúcsíves díszítést 
hordozó kapuk is beleilleszthetők. A templom titulusa szintén egy későbbi keltezést 
valószínűsít. Lehetséges, hogy a tizedszedés idején (1333-1334-ben) a templom még 
épülőben volt és a felszentelés előtt álló épületet védőszentje helyett ezért csupán papja 
nevével jelölték. Amennyiben a mai szentély falán, annak sokszögzáródású sarkainál 
azonosított faragott kvéderek valóban a középkori szentély bontásából származnak (erre utal a 
Domus Historia „50 koczka öl kő a régi Tem/plombol haszonra fordíthato” bejegyzése), akkor 
elképzelhető, hogy a szentélynek nem voltak külső támpillérei. Ha azonban az 1333-as Tamás 
nem csíki-szentdomokosi plébános volt, akkor a fenti gondolatmenettől függetlenül a 
szentélyből származó 16. század eleji felszerelések egy nagyobb 15-16. század fordulóján 
megejtett felújítást, építkezést sejtetnek. 

A templom védőszentje és a torony szokatlan elhelyezkedése miatt, az írott források 
teljes hiánya ellenére fel kell vetnünk annak a lehetőségét, hogy a templom építésében 
valamilyen szerepe lehetett a koldulórendi hatásoknak. E kérdésben a hajó és szentély északi 
oldalán elhelyezkedő falak, különösen a torony vizsgálata hozhat még új adatokat. 

A 16-17. században gyakran pap nélkül maradt a szentdomokosi plébánia, így a hívek 
esetenként a szomszédos Csíkszenttamás templomát látogatták, de ebből olykor konfliktusok 
                                                 
882 Botár – Grynaeus – Tóth 2012. 
883 Tóth – Rácz – Botár 2007. 4. tábla. 
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is származtak.884  

 
21.3.2. Vársarka - Várbükke 

A Csíkszentdomokostól északra, mintegy 5 kilométerre, északra található vár, első 
leírója Orbán Balázs szerint a felcsíki falvak „buvhelye” lehetett.885 Ezzel szemben Ferenczi 
Sándor a csíki várakat, köztük Vársarkát is a dákokhoz kötötte,886 utóbb a vár a székelyföldi 
határvárakból álló rendszer eleme lett. A kérdés kapcsán kibontakozó vita során Benkő Elek a 
csíkszentdomokosi várat, több hasonló várral együtt a közeli falvak menedékehelyeinek, 
mentsvárnak határozta meg.887 A Repertórium meglepő módon a kőfalak hiányáról ír és 
vaskori erődítésnek tartja.888 Ettől eltérően a hasított kövekből, kevésbé gondosan rakott 
habarcsos kőfal néhol ma is látható. A várból nem ismerünk középkori leleteket, a CsSzM 
régészeti gyűjteményében egy lemezből kialakított köpűs kopjacsúcs (?) található (ltsz. 4020), 
amit geológusok találtak a Várbükkén. 

A vár, piciny mérete alapján közösségi menedékvárnak aligha tartható, valószínűbb, 
hogy egy előkelő felcsíki család magánvára lehetett (87/5-6., 206. kép). 

 
21.3.3. Belterület. A falu központjában az Olt mindkét partján bejutottam szántott felületekre, 
de értékelhető középkori leleteket nem találtam. 
 
 
22. CSÍKSZENTGYÖRGY (Körösmény) Ld. még Jenőfalva, Monyasd, Ittkétfalva. 
 
22.1. A Fiság (az Olt balparti mellékvize) mentén a Monyasd- és Szentegyháza-patakok 
befolyása között (88. kép); román megnevezése: Ciucsângeorgiu; önálló község és plébánia; a 
helynév a templom védőszentjéből alakult. 
 
22.2. Írott adatok 

1333-ból ismerjük a templom első említését a pápai tizedjegyzékből.889 1456-ban az 
első ismert csíki nemesítéskor Valentinus Becz de Chijkijzenthgewrgh és fiai Barabás és Péter, 
másokkal együtt (csíkszentmártoni Becz Jakab, illetve csíkszenttamási Szilveszer és fia, Lázár 
atyafiai), V. Lászlótól kapnak címert és nemességet.890 Eszerint az ekkor már több ágra 
szakadt Becz-család csíkszentgyörgyi ága már kiterjedt birtokokkal rendelkezhetett a faluban 
és a környéken. 

A család második adatolása 1531-ből kínos események nyomán született. Stephanus 
Andoryas de Chykzenthgewrgh kérésére Kendi Ferenc alvajda és székely alispán utasítja 
Prázsmár előljáróit, hogy Nicolai Becz de dicta Chykzenthgewrgh ott tolvajlásért letartóztatott 
özvegyével kapcsolatos irataikat terjesszék felülvizsgálat céljából elébe.891 Özvegy Becz 
Miklósné talán valamely zendülés idején menekült Prázsmárra, ahol ebbe a botrányba 
keveredett. 

                                                 
884 Veszely 1860. 279.: 1669-ben Csicsóban jegyezték le a megegyezést Szenttamás és Domokos között, hogy 
mindkettő tarthat külön papot, de ha egyik nem tehetné, a másik ne akadályozza, hogy papja ott is szolgáljon. A 
templom zsindelyezéséről ugyanott 147. 
885 Orbán 1869. 95. 
886 Ferenczi 1938. 349-350. 
887 Benkő 1990. 73-74.  
888 Rep. 200. 
889 MonVat 112., 116., 132., EO II. 412. 
890 SzO I/170. 
891 SzO VIII/402. 
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1538-ban szerepel Matheus Nagh de Chijkzentgijerg, aki kozmási (?) Becz Pál 
háromszéki birtokügyleteiben tevékenykedett.892 1555-ből maradt fenn Mÿhal szentkirályi 
plébános bizonyítványa, hogy megeskette a szentgyörgyi Mihált, Demeter esperes káplánját 
Vernyka asszonnyal, kinek gyermeke Gergel.893 

1569-ben egy peres ügyben mint királyi embert említik Michaelem Kowach de 
Zentgyeorgy.894 Még abban az évben az Andrássyak szentsimoni beiktatólevelében említik 
Michaeeml Kowach et Gregorium Chyko de Zenttgeorgh.895 Úgy tűnik, ekkor már nem élt 
Becz Szentgyörgyön, és ezt az 1569 körül készült lófők és főemberek listája is alátámasztja 
(ld. alább).  

Az 1567-es 25 denáros adólistán Zent gijeorgij/ keorijsmenijfalwa ...15 portával 
szerepel, de megjelenik kölön önálló faluként Ittkeetffalwa 22, kotorman 6, Jeneo ffalwa 36, 
Monijasd 3, Bankffalwa 20 adózó portával.896 Az 1569 körüli lófők és főemberek 
összeírásában Zent Georgij. Jeneofalwa 35 fővel szerepel (Zent Georgij. Jeneofalwa. Kanija 
Simon Judex lofeijek. Gegeo Ferenczne. Gegeo Pal, Albert Martonne. Albert Balint, Sandor 
Kereztel, Monjasdj Thamas, Pal Janusne, Gegeo Ferencz, Ambrus Balint, Lacz Mjhal, Barla 
Ferencz, Barla Gergel, Gal Janus, Peter Orbanne, Karolj Gal Andras, Bartalis Gergel, n. 
Chjko Gergel, Kanija Marthon, Texe Peter, Texe Janus, Zaz Mjhalne, Zaz Pal, Kanja 
Bartalis, Veres Thamas, Kelemen Anthalne, Konchjag Istuan, Anthal Balintne, Thamas Palne, 
Thamas Kelemenne, Peter Gergel, Peter Benedek, Ferencz Anthal, Bodo Djenes), azaz ekkor 
nem élt főember a faluban.897 

A faluban Chykzentmarton-i Jakab Andrásnak is volt székely öröksége, melyre, 
Zentmarton-i, Jakabfalwa-i, Menessag-i, Zentimre-i, Chyekefalwa-i birtokaival együtt 1570-
ben kapott oklevelet, azaz tehetős lófő lehetett.898 

A főemberek 50 denáros adóját összeíró 1576-os lista még zavarosabbá teszi a 
szentgyörgyi falvak besorolását. Ekkor ugyanis Zent Georiy cum Jeneofalwa Moniasd et 
Keoreosmeny megjelölés alatt együtt tüntették fel az itt birtokló, jobbágytelkeik után 50-50 
denárt fizető főembereket. A legnagyobb adót a fejedelmi birtokok után vetettek ki, ahol 28,5 
forint volt a kivetett adó; emellett Gál András 2,5 fl, Béldi János 2 fl, Czikó György 1 fl, Becz 
Pál árvái 50 denár, Becz Imre 50 denár adót fizetett.899 

1569-ben az Andrássyak szentkirályi és szentimrei birtokba iktatási oklevelében említik 
a határosok, szomszédok között Benedicto Nagij de Zentgeorgi-t, illetve ugyanitt Joanne 
Szeoke Judice et Gregorio Chijeke Jurato Ciue Maiestatis Vetrae sacrae Jobbagionibus in 
Zentgeorgij.900 

Egy évvel később, 1570-ben az Andrássyak Szentsimonra vonatkozó kiváltságlevelében 
említik a szomszédok között Pal András,  Vitos Péter, Gal György,  Gergei György, Lacz 
Mihály,  Konchiag István, Ferench Antal, Istwan Bálint,Tekse Péter, Kanya Péter,  Balint 
György, szentgyörgyi Albert Mátyás. Szintén ebben az oklevélben szerepel az agilis-nek 
jelzett Zaz András és Zeoke János bíró, Katho György esküdt és Pattkos Ferenc fejedelmi 
jobbágy.901 

1570-ben az Andrássyak tanúi között egy perben szerepel Nagij Bálint és szentgyörgyi 
Mihály kovács fia István, majd szintén egy szentkirályi örökségi perben említik 1571-ben 

                                                 
892 SzO III/267. 
893 SzO V/69. 
894 SzO II/242. 
895 SzO II/254. 
896 SzO II/221. 
897 SzO II/274. 
898 EFK 83. (257.) 
899 SzO IV/46. 
900 SzO II/262. 
901 SZO II/288. 
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Antonium et Mattheum feyr, Albertum kowach de Zenthgeorgy.9021591-ben a csíki vasbányák 
mívelésénél szerzett érdemeiért lófőséget kap mások mellett Fena Márton Szentgyörgyről.903 
1601-ben Báthori Zsigmond Kozmási Becz Tamás lányának Erzsébetnek a halála után 
Lemhényi Csomortányi Tamásnak ígért birtokai között Szentgyörgy is szerepel, ekkor tehát 
már nem volt fiúágon Becz örökös a faluban.904 

Az 1567-es, 1569-es és 1576-os összeírás jól mutatja azt a bizonytalanságot, ami már a 
16. században is jellemezte a Szent György plébánia alá tartozó falvak besorolását, 
megnevezését. Látható, hogy Szentgyörgy hol Jenőfalva, hol Körösmény első neveként 
jelenik meg, Ittkétfalva hol önállóan, hol Bánkfalvával együtt tűnik fel, Monyasd és 
Kotormány hol önállóan szerepel, máskor meg Szentgyörgy alá besorolva. Noha a részletek 
zavarosak, így válik érthetővé, hogy az első teljes összeíráskor 1614-ben miként vált 
Szentgyörgy a maga 207 összeírt személyével a legnépesebb, míg Bánkfalva 138 személlyel a 
negyedik legnagyobb csíki faluvá. Nyilván úgy, hogy a Szentgyörgy és Bánkfalva 
„gyűjtőnév” mögött több (hat?) kisebb-nagyobb település rejtőzik.905 A több Becz birtokot is 
megszerző Béli Kelement 1619-ben itt írták össze: Feő Ember Beldi Kelemen es Horuat 
Georgy lakik ebben az faluban.906 
 

22.3. Régészeti lelőhelyek 

 

22.3.1. Szent Görgy plébániatemplom 

A templomot 1333-ban említik először, így nagyon valószínűnek tűnik, hogy az Árpád-
kor végén már állt itt templom. Ennek ellenére a feltételezett első épületből egyetlen faragott 
emléket sem ismerünk, a gótikus és későbbi átépítések során ennek nyomait teljesen 
eltüntették.907 Egy korai, 12-13. századi periódus létét azonban a közeli, kutatott templomok 
tanulságai alapján biztosra vehetjük. A közvetlenül szomszédos Csíkszentkirály, 
Csíkmindszent és Csíkmenaság templomaiban mindenhol kerültek elő a gótikánál korábbi 
részletek. A falu, illetve filiáiban gyűjthető 12-13. századi leletek több településre utalnak, 
melyeknek bizonyára már volt plébániatemploma. 

A 17. századi ferences és jezsuita jelentések szerint Szent György egyházmegyéjébe 
több falu tartozott a középkorban: Szentgyörgy, Bánkfalva, Kotormány és Monyasd.908 
Vélhetően ennek köszönhető a templom hatalmas mérete, míg az impozáns szentély az itt 
birtokló nemes Becz család reprezentációjának (is) tartható (88/4-5. kép). Ebben állhatott az 
az oltár, amelyből mára csak az úgynevezett Pihenő Krisztus szobor maradt fenn. A 18. 
századi vizitáció alapján a középkorban három oltár állt a templomban.909 

A 15-16. században tehát nagyszabású átépítés során épült meg a sokszögzáródású, 
támpilléres boltozott szentély, amelyen három csúcsíves ablak, illetve ritka kivételként az 
ablakosztók is láthatók. A szentélyboltozat zárókövein váltakozva négy rozetta és három pajzs 
jelenik meg (89/3. kép). Ez utóbbiak egykor bizonyára festettek voltak, közöttük nagy 
valószínűséggel a Becz rokonság címere is megjelent. Ma ugyan barokk boltozat fedi a hajót, 
de ezt megelőzően egy magasabb boltozat állt, melynek felső festett ívmezői a jelenlegi 

                                                 
902 SZO II/306., 317. 
903 SzO V/151. 
904 SzO IV/149-150. 
905 SzO ú.s. IV/494-496. 
906 SzO ú.s. IV/657-659. 
907 Orbán 1869. 38., Keöpeczi 1929. 396-397., Gyöngyössy 1994. 101-104., Léstyán 2000. 251. 
908 Litterae 922, Relationes 252. 
909 Inquisitio 
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boltozat felett, a padlástérben jól láthatók. Ugyanitt egxy alacsonyabb, középkori oromfal 
nyoma is kivehető (89/4-6. kép).910 A 

A sekresye bejárata késő gótikus, míg egy további hasonló szemöldökgyámos kapu a 
cinteremfalba van befalazva. Volt azonban egy sokkal díszesebb kapuja is a templomnak, 
aminek maradványai a cinterem északi fala mellett hevernek a szabadban (89/2., 90/3-4. kép). 
A hornyokból és csavart dobokról induló pálcatagokból álló szárkő valószínűleg a déli 
főbejárat maradványa, melyet az újkori mellékhajó építésekor cseréltek le. Léstyán Ferenc a 
templom felszerelései között két középkori feszületet is említ.  

A torony – keskeny lőrésszerű és szuroköntőre emlékeztető ablakai alapján – 
valószínűleg szintén középkori.911 Erre utalhat nyugati, szemöldökgyámos kapuja is. A belső 
fal jelenkori köpenyezése miatt fal-, dendrokronológiai vagy egyéb kutatásra itt már nincs 
lehetőség. Ma az egynemű meszelés miatt nem teljesen egyértelmű, de az archív fotókon, 
illetve Vámszer Géza ’30-as években készített rajzán jól látható, hogy a toronynak legalább 
három építési periódusa van (89/1., 90/1. kép).912 Alsó részén a párkányig nagy kváderek 
láthatók, míg a következő, a jelenlegi harangablakok alatt húzódó párkányig más jellegű, 
kisebb kváderek láthatók. A legfelső harangablakos szint nyilván újkori magasítás. 

A csíkszentgyörgyi 1627-es vizitációra visszautaló 1643-as határozatok külön kitérnek a 
templomi ülésrendre, térbeosztásra: „nagy oltár előtt valló helyek (statusok) és apróbb székek 
senkinek nem örökösse a kőpárkányig, hanem rendeltetett a főrendekenek, és azon kívül a 
megyebeli becsületes embereknek, megyebiráinak, és vendégeknek, hogy ott álljanak.” Ennek 
a középkorban gyökerező gyakorlatnak a kezdeményezői és/vagy haszonélvezői bizonyára a 
falu legfontosabb főemberei, nemesei a Beczek lehettek.913 Aligha lehet véletlen, hogy 
nagyon hasonló cikkelyekkel találkozunk a szintén Beczek által uralt Csíkkozmás 1627-es 
falutörvényeiben.914  

 

22.3.2. Belterület - Potovszky (Potoczki)-kert 

A lelőhely a Fiság bal oldali, keleti partján húzódik, a templomtól északra (37. 
házszám telke). Itt több korszak leletei kerültek elő, a leletek túlnyomó része őskori, de 4. 
századi leletek is gyűjthetők.915 A korábbi ásatások melléktermékeként azonban jó néhány 
középkori lelet is előkerült. A hullámvonalköteges, illtve bebökött díszítésű oldaltöredékek és 
a rövid levágott peremek (egyikük hullámvonallal díszítve) az Árpád-kor első felében 
keletkezett településre utalnak (ltsz. 1087, 2251.). A tagolt peremek alapján a 13-14. századi 
lakottság is igazolható. (ltsz. 1351). Néhány „Csíkszentgyörgy” jelzésű töredék pontos 
lelőhelye ismeretlen, így akár bánkfalvi, ittkétfalvi, jenőfalvi eredetűek is lehetnek (90/6. 
kép). 

 

22.3.2. Becz-kúria 

Az 1456-os Valentinus Becz de Chijkijzenthgewrgh adat alapján kézenfekvőnek tűnik 
annak feltételezése, hogy a Beczek legkorábbi udvarházát a faluban keressük. Ugyanakkor az 
1569-es főembereket és lófőket összeíró listán nem találunk Csíkszentgyörgyön nemest, 
viszont a Beczek a bánkfalvi listán szerepelnek. Valószínűnek tűnik tehát, hogy a családnak 
mindkét, mára összenőtt faluban lehetett udvarháza. A Fiság jobb partján a templommal 

                                                 
910 Lángi – Mihály 2006. 32-35. 
911 Az 1716-os vizitáció szerint akkor már állt, ld. Inquisitio. 
912 Kriza János Néprajzi Társaság archívumában. 
913 Veszely 1860. 20-27. 
914 SzO VI/431-435., Sávai 1997. 27-29., Imreh 1983. 285-292. 
915 Rep. 85-86. további irodalommal, Bánkfalvához sorolva. 



 169 

átellenben két, a szokványos méreteket jóval meghaladó nagy telek húzódik. Egyiken egy 
„támpilléres” kő kert részlete húzódik, ami szokatlan a csíki falusi településeken. A nagyobbik 
telken nagyméretű, átépített udvarháznak tűnő épület áll, amely alatt tölgy gerendákkal fedett 
kőpince húzódik. A tulajdonos belegyezésével idén (2013) dendrokronológiai mintákat 
veszünk a gerendákból az épület korának meghatározása érdekében. 

A telek hozzáférhető részein végzett terepbejárás során azonban nem találtam jelentős 
középkori udvarházra utaló leletanyagot. A régészeti adatok szerint tehát a telekkiosztásra, 
illetve az épület megjelenésére épített feltételezés egyelőre nem látszik igazoltnak, a Beczek-
kúriáját másfelé kell keresnünk.  

 
22.3.4. Belterület. A Fiság jobb partján a TSz istállóktól északra, a Menaságra vezető út jobb 
oldalán aszántókból jellegtelen középkori töredékeket gyűjtöttem. 
 
 
23. CSÍKSZENTIMRE (ld. még Bedecs) 
 
23.1. A középkori falu Alcsíkon az Olt árvízmentes teraszain, több elkülönülő szegből állt, a 
Rege- és Bánya-pataka (az Olt jobbparti mellékvizei) befolyásánál (91. kép); ma magába 
foglalja az egykor önálló balparti Bedecs falu is; román neve: Sântimbru; a ma önálló község 
két középkori falu egyesüléséből jött létre; önálló plébánia, de a középkori templom a túlparti 
Bedecsben állt; a helynév a templom védőszentjéből alakult. 
 
23.2. Írott adatok 

A falu első említése 1539-ből ismert, amikor Clemens kowacz de Zenth Imre védi egy 
perben Zsögödi Czakó Benedek özvegyének, Margitnak az érdekeit egy szentmihályi 
örökséggel kapcsolatban.916 1552-ben Agilis Gregorij marthon de Zenthimre fiának megverése 
és vérdíja ügyében intézkedik a székely ispán.917 

1567-ban a 25 denáros adólistán Zent Emreh ...30, illetve külön Bedechij ...26/una est 
exempta adóegységgel szerepel.918 1569 körül a főemberek és lófők összeírásában Zent Imreh 
34 fővel van feltüntetve (Zent Imreh. Deak Mjhal Judex Few ember Anthal Lazlo Anthal 
Hannagj lofeijek Bak Mjhal Zopos Anthal Ferenczj Janus Zopos Ferencz Zopos Balas Zopos 
Gergelne Zopos Istuan Demeter Thamas Peter Istuanne Peter Anthal Mjhal Borbas Janus 
Georgj Sandor Janus Bak Imrehne Bak Ambrus Peter Janus n. Bak Lukach Bekeo Benedek 
Peter Imreh Barrabas Anthal Pal Anthal Benedek Peter n. Sandor Janus Zanto Peter keosseg 
n. Zanto Janus Mathe Ambrus Fodor Benedek Kowach Benedek Marton Thamas Illjes 
Kowach Peter Bartalis).919 Közülük Benedicto Kowach de Zent Imreh-t, mint királyi embert 
II. János király, több társával együtt 1569-ben utasítja, hogy Thoma Marton de Zenth Imreh és 
választott bírótársát Mindszenti Czikó Pétert intsék meg, amiért Szentkirályi Andrási Mártonnak 
egy fületelki részjószágot érintő perében hozott ítéletüket írásban nem adták ki.920 

A faluban Chykzentmarton-i Jakab Andrásnak is volt székely öröksége, melyre, 
Zentmarton-i, Jakabfalwa-i, Menessag-i, Zentimre-i, Chyekefalwa-i és Zentgeorgy-i 
birtokaival együtt 1570-ben kapott oklevelet.921 

                                                 
916 SzO II/56. 
917 SzO II/102. 
918 SzO II/220. 
919 SzO II/275. 
920 SzO II/242. 
921 EFK 83. (257.) 
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1569. november 3-án II. János király az Andrássy Mártonnak és fiának, Péternek 
adományozza Szentimrét és a szentkirályi 42 telkes részjószágot: Totales igitur et integras 
possessionem nostram Siculicalem Zenttimre vocatam, Nec non portionem nostram 
posessionariam Siculicalem quaraginta videlicet duas sessiones Jobbagionales continentem 
in possessione Zennkijralj vocata, majd követlenül ez után a beiktatási parancsot is kiadta.922 
Két hét múlva, november 17-én, a beiktatással megbízott előkelők jelentik, hogy a beiktatás 
sikerrel járt, egyúttal leírják a birtokok szomszédait, mások mellett: Janos György, fodor 
Benedek, Bekeo Benedek, Marton Tamás, kowacz Benedek, Balo Lukács, kijs Antal, Barrabas, 
ac altero Nagij Antal és Barabás,, Benedek Ferenc de Zentimre. Ennek nyomán december 28-
án Andrássy Márton és fia, Péter az adományozásról pecsétes kiváltságlevelet is kaptak.923 

Ez alapján egyértelműnek tűnik, hogy noha az oklevél Szentimre egészét említi az 
adományozás tárgyaként, aligha hihető, hogy a falu minden lakója Andrássy jobbággyá vált 
volna, hiszen így az Andrássy birtoknak nem lehettek volna szentimrei határosai. Sokkal 
inkább arról lehet szó, hogy a párhuzamos csíkszentkirályi esettel kapcsolatban csak a 
fejedelmi jobbágyokat juttatta Andrássyak birtokába, azaz a Totalem igitur et integram 
possessionem nostram Siculicalem kifejezés csak az 1562-es rendelkezések után kincstári 
tulajdonba került birtokokra vonatkozhatott. 

Az Andrássyak következő birtokadományozása kapcsán 1570-ben a szentsimoni birtok 
szomszédai között tüntették fel, mások mellett Kowach Benedeket, Illies Istvánt, Marton 
Péter de Zentimre.924 E Márton Péter talán rokona lehetett Zent Simon-i Márton Mihálynak, aki 
1570-ben kapott oklevelet Zent Simon-i és Zent Imre-i birtokaira.925 

A szentimreiek egy része Andrássy Péter embereként részt vett ennek 
hatalmaskodásaiban és birtokszerző tevékenységében, így a szentkirályi Bors családot ért 
sérelem ügyében gregorium fodor de Szentimreh-t is meginti a király.926 Utóbb ezen ügy 
perének vallató parancsában említik Joannem Zantho de Zenthymreh továbbá Joannem 
Pether, Antonium Barrabas, Emericum Pether de Zenthijmre.927 

A Bekes-féle összesküvés nyomán kegyvesztetté vált és birtokaiktól megfosztott 
Andrássyak ugyan 1580-ban megerősíttették Rudolf császárrral a csíkszéki Szentimre, 
Szentkirály és Szentsimon falvak birtoklásáról szóló korábbi adományleveleiket,928 de azok 
akkor már új uraik kezén voltak. Erre utal Báthori Zsigmond erdélyi vajda oklevele, aki 
Székely Mózesnek Csatószegen, más néven Szentimrén pénzzel szerzett részjószágaiért 
siménfalvi részjószágot adott cserébe és neki is adományozta. Bizonytalanná teszi a 
meghatározást az oklevél zavaros meghatározása, amely in possessione Chatósegh, alio 
cognomine Szentimreh vocate in Sede Siculicali Csik existente birtokokról beszél, amelyek 
még csak nem is közvetlenül szomszédos települések.929 Amennyiben az előző oklevél 
valóban Csatószegre és nem Szentimrére vonatkozik, úgy a szentimrei birtokok egy része (?) 
nem Székely Mózeshez, hanem Kozmási Becz Tamás tulajdonába került, kinek lánya, 
Erzsébet halála esetén Báthori Zsigmond 1601-ben ennek birtokait, közte Zent Imreh-i javait 
Lemhényi Csomortányi Tamásnak ígérte.930 A Beczek itteni (rész)birtokáról egy későbbi 
vallatás is beszámol: „Becz Imreh uramtol mi falusteol ( ! ) megh akariuk uala ualtani az 
feketes eluet” írták a szentimreiek 1607-ben.931 

                                                 
922 SzO II/257-258., illetve 258-260. 
923 SzO II/261-262., illetve 263-265. 
924 SzO II/288. 
925 EFK 90. (291. itt tévesen Maros-széki helységekként felüntetve) 
926 SzO II/298. 
927 SzO II/316-318. 
928 SzO IV/72-74. 
929 SzO IV/88-89. 
930 SzO IV/149-150. 
931 ESzT I. 170.  
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1591-ben két lófősítésről ismaradt adat, az új besorolás mellett ekkor mentesültek a 
különbféle adók alól Sánta István és Gergely Péter is.932 

Az Andrássyak után újra feltűnnek a korábbi nemesek 1602-ben: Antal hadnahj és 
Janosi Janos szerepel nemesként, 1614-ben Feö Eemberek: Mattyas Hadnagy, Janosy Janos, 
Antal Hadnagj Debilis.933 Ekkor a falu 166 családfővel a második legnagyobb lélekszámú 
település Csíkban, nyilván az ideszámolt bedecsi lakosokkal együtt. 
 
23.3. Középkori régészeti lelőhelyek 
 
Szent Imre plébániatemplom – ld. Bedecs 
Kúria-utca – ld. Bedecs 
Henter-kúria – ld. Bedecs 
 
23.3.1. Pálszeg – Oltelve. Az Olt jobb oldalán Pálszegen Orbán Gábor 14-15. századi tagolt 
peremű edénytöredékeket gyűjtött (ltsz. 2226/169. láda). Szintén Pálszegről alakos, 17. század 
elejii kályhacsempét is ismerünk (92. kép).934 
 
23.3.2. Sándorszeg. A CsSzM régészeti gyűjteményében pontosabb megjelölés nélkül 13-14. 
századi tagolt peremű edénytöredékek, és későközépkori csempetöredékek találhatók (ltsz. 
2214/169. láda). A peremek kapcsán említést érdemel az egyik tagolt perem külső részének 
körömbenyomással való díszítése, ami kétségkívül archaikus elem. Egy további, 
hullámvonalall díszített fazék galléros peremén kiöntőcsücsköt alakítottak ki, ami szintén 
ritka megoldás (93. kép). Szintén későközépkori néhány kályhaszem és tagolt peremtöredék 
(ltsz. 2236/126). 

 
23.3.3. Margit-kápolna 

A kápolna Sándor-szegtől délre a falun kívül, attól mintegy 300 méterre magányosan 
áll. A környékén végzett terepbejárások negatív eredménye szerint a középkorban is így 
lehetett. Külső megjelenése alapján építésének kora elsőre nehezen meghatározható: keskeny 
csúcsíves résablakai nehezen egyeztethetők össze szemöldökgyámos nyugati kapujával, ami 
alapján korábban késő gótikus, 15-17. századi épületnek tartották. A kápolna külön értéke volt 
egy 16. század közepi hordozható oltár, mely elpusztult. A kápolna 1823-ban teljesen romos 
állapotban volt. Püspöki sürgetésre Henter János „kápolnabíró” javíttatja.935 

A kápolna északi, belső falán nagy felületű igényes falkép húzódik (Fájdalmas Krisztus 
és Angyali Üdvözlet), melyet korábban keleti keresztény mesternek tulajdonítottak, de az 
újabb kutatások szerint italobizánci stílusú munka, mely a 14. század első harmadában készült 
(94/1-3. kép).936 Egészen 2012 júniusáig, a szakirodalommal egyetértésben úgy gondoltam, 
hogy alaprajza, szentélyének nyílásai nem archaizáló, provinciális késő gótikus megoldások, 
hanem kora gótikus, a falképpel egyidős emlékek, míg a nyugati kapu egy későbbi 
beavatkozás emléke. Fehér János falkutatásai alapján azonban arra jutott, hogy a falképeket 
hordozó nyugati rész (hajó), és a keleti szentélyzáródás között a falban cezúra és 
habarcsváltás is van (23.3.3./1-2. kép).937 A szentély habarcsa ugyanakkor az utólag beépített 
későközépkori, 16. századi nyugati kapu habarcsával egyezik, így a szentély építése ekkorra, 

                                                 
932 Csíkszentimre 130., EKK 1582-1602. 393. (1452.), 427. (1598.) 
933 SzO ú.s. 512513. 
934 Kémenes 2005. 108. (37/4.) 
935 Első írásos említése 1608-ból adatolt: az Zent margit azzonj kapolnajanal. Szabó T. 2006. 24. Léstyán 2000. 
252. 
936 Lángi – Mihály 2004. 25., illetve Jékely – Kiss 2008. 50–59., Szabó 2009.  
937 Hálásan köszönöm Fehér János szíves közlését. 
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vagy amennyiben a kapu másodlagosan felhasznált darab, akkor még későbbre tehető. A 
kápolna jelenlegi szentélye tehát nem tekinthető mérvadónak a 14. századi kápolnák 
kutatásakor. 

Erre építve 2012 nyarán a kápolna belsejében a helyreállítási tervhez igazodva kis 
felületű kutatószondát nyitottunk. A kápolna déli fala mellé nyitott felületben előkerült a 
kápolna eredeti félköríves szentélye alapfalának déli és keleti fele, illetve beugró diadalíve. Ez 
alapján a kápolna eredeti külső hossza 10,5 méter körüli volt, a hajó belső hossza 6,3, m, 
szélessége 4,6 m, a szentély külső és belső hossza a diadalívtől 2,2 m, illetve 3 méter volt volt 
(94/6. kép). A régészeti feltárás során keltező leletek nem kerültek elő, a már bővített kápolnát 
ugyanis alaposan kitakarították valamikor a középkort követően olyannyira, hogy a korai 
szentély bontásakor keletkezett omladékot is csupán egyetlen cölöplyukban sikerült 
megtalálnunk. Ebből csupán az derült ki, hogy a szentély falait is többszínű freskó borította. 
Az eredeti kápolna alaprajza az Árpád-kori templomokat idézi, keltezésében az északi fal és a 
ráfestett freskó viszonyának pontos ismerete dönthet. Amennyiben a freskót hordozó 
vakolatréteg közvetlenül a falazatra került rá, úgy a kápolna építése legkésőbb a 14. század 
elején elkezdődhetett.  

 
23.3.4. „Vár” 

A Margit-kápolnától mintegy 500 méterre délnyugatra a hermányi/erdei út bal (keleti) 
oldalán található a műveletlenül hagyott háromszög alakú Váré, Vár-rét nevű rész.938 Itt egy 
15-20 méter szélességű ötszögű sánc látható, melyet északkeletről árok is kerít, de délnyugati, 
„hátsó” részén ezek az erődítések hiányoznak. Terepi azonosításakor felmerült, hogy itt netán 
a kápolnához köthető megerősített udvarház lehet, de környezetében nem találtunk régészeti 
leleteket. A 2012 őszén készített légifotó alapján inkább úgy tűnik, hogy itt egy újkori útvédő 
lőállás lappang, de e kérdésben a végső szót egy kisebb kutatás fogja kimondani (95. kép). 
 
 
24. CSÍKSZENTKIRÁLY (ld. még Poklondfalva) 
 
24.1. A mai falu Alcsík északi részén a zsögödi szorostól délre az Olt két partján az 
árvízmentes teraszokon helyezkedik el, a középkorban azonban Szentkirálynak csak a 
jobbparti falut nevezték, az Olt túloldalán fekvő falu neve Poklond(-falva) volt (96. kép); 
román neve: Sâncrăieni; önálló község; a középkorban önálló plébánia volt; a helynév a 
templom védőszentjéből (Szent István király) alakult. 
 
24.2. Írott adatok   

A település és templom ez esetben is a pápai tizedjegyzékben szerepel elsőként az írott 
forrásokban. 939 A falut a pápai tizedjegyzéket követően hosszú ideig nem említi forrás. 1539-
ben viszont a már ekkor Szentkirályi előnevet viselő egregius és agilis címmel megjelölt 
Andrási Márton vajdai utasításra Szentpáli Kornis Mihállyal és Csicsói Lázár Imrével egy 
csíkszentmihályi örökség beiktatásáról gondoskodik.940 Ekkor tehát Andrássy Márton már a 
széki előkelők közé tartozott, alighanem e társadalmi rangnak megfelelő, de ekkor még nem 
adatolt birtokok tulajdonosaként. Állítólag az 1479. október 13-án lezajlott kenyérmezei 
ütközetben a csíki primorok közül hősiesen küzdött a csíkszentmihályi Sándor Mihály és a 

                                                 
938 Ferencz 1935. 46. 
939 MonVat 112., 116., 132., EO II. 412. 
940 SzO II/56. Az Andrássy-család történetéhez ld. még Gál – Russu 2002. 
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szintén csíkszentmihályi Andrássi Lázár is.941 Egy kéziratos geneológia szerint a 15. század 
végén Andrássy György, János és Mihály főemberek voltak és a Becz családba házasodtak.942 

Hiteles adatok a század közepétől folytatódnak. Andrássy Márton kapcsolatait és 
megbecsültségét jól jelzi, hogy Izabella királyné 1541-ben Egregio Andrassij Mártont 
(egregius) címzett levelében a török szultánnak küldendő adók és ajándékok ügyében hívta 
tanácskozásra.943 Ekkor ígérte egyik kotormányi familiárisának, hogy amennyiben a 
követségre elkíséri, úgy egy kotormányi szántóval hálálja meg. Erről egy 1603-ban készült 
egy tanúvallatás emlékezik meg.944 1548-1551-ben, illetve 1556-ban Andrássy Márton a 
fejedelmi tanács tagja.945 Andrássy Márton 1547-ben egy Kozmási Becz Pál által is igényelt 
márkosfalvi székely örökségi perben jár el.946 Birtokait olykor Székelyföldön kívül is 
igyekezett szaporítani, olykor törvénytelen úton is, 1554-ben a Küküllő megyei Fületelkén és 
Egrestőn jogtalanul elfoglalt birtokok visszaadására intik.947 1556-ban az Izabellát és János 
Zsigmondot fogadó küldöttségben Csíkból Andrássi Márton, Betz Pál és Lázár Imre volt 
jelen.948 Két év múlva, 1557-ben fia, Andrássi Péter és Lázár János volt a csíki sereg 
hadnagya egy külső hadjárat során.949 1561-ben ugyanők Kozmási Becz Pállal együtt járnak 
el Agilis Joannes Santos de hozzuazzo érdekében, ki Paulum similiter Santos de eadem 
hozzuazzo perelte egy hosszúaszói székely örökség ügyében.950 Birtokaik szaporodását 1566-
tól tudjuk nyomon követni, ekkor adományozott II. János király Zent Kyralyban negyven két 
haz jobbagioth Andrassy Martonnak és Andrassy Peternek.951 

Egy 1555-ös iratban, melyben Mÿhal szentkirályi plébános bizonyítja, hogy megeskette 
a szentgyörgyi Mihált, Demeter esperes káplánját Veronyka asszonnyal kinek, gyermeke 
Gergel, az oklevélben Andrássi Mártont is említik.952 

1567-ben a 25 denáros adólistán Zent Kijralij ...23 adózott portával szerepel, míg az 
1569 körüli főemberek és lófők összeírásában 29 főt tüntettek fel (Zent Kijralij.  Kelemen 
Marton Judex few ember. Andrassi Marton Lofeijek. Mijklos Marton, Chjato Mjhal, Nagij 
Peter, Benedek Mathe, Janus Istuan, Balas Balint, Chjato Lukachne, Lukach Janus, Bekeo 
Andrasne puzta, Bekeo Lazar, Barrabas Janosne, Barla Jossa, Kis Ferenczne, Vitos Anthal, 
Vitus Mjhal, Vitus Balasne, Vitus Damokosne, Bors Georgj, n. Borss Lukach, Borbas Balas, 
Anthal Pal, Barabas Balint, Adorjan Matjas, Albert Peter, n. Barrabas Albert, n. Barabas 
Anthal, n. Balas Mathe).953 

A csíkszentkirályi negyvenkét ház mellé szentimrei birtokokat is szereztek. Andrássy 
Márton és fia Péter a szentimrei adományozással egyidőben, 1569. november 2-án kapták 
meg katonai és egyéb szolgálataiért adományként a szentsimoni királyi részjószágot (totalem 
et integram portionem nostram possessionariam Siculicalem in possessione Zentt Simon 

                                                 
941 Endes 1938. 27. ld. Balogh 2005. 27. 
942 Endes 1938. 26. 
943 SzO II/70. 
944 SzO IV/5. 
945 Kémenes 2005. 31. 
946 SzO III/278., 282. 
947 SzO II/110. Ennek ellenére a viszály még 1569-ben sem zárult le. Ekkor II. János király megparancsolja több 
megnevezett csíkszéki királyi embernek, hogy a Küküllő vármegyei fületelki részjószág ügyében folytatott perben 
tett ítéletüket írásba tegyék. ld. SzO II/242. Az ügy folyományaként II. János király 1570-ben egy fületelki birtokkal 
kapcsolatos elveszített perben új ítélethozatalt rendelt el, és vallató parancsot is kiadott SzO II/303-305., 305-306. 
Ez utóbbiban több csíkszéki egregius és agilis között említették Paulus Antal de Zenthkijral-t. 
948 Székely krónika 640., Endes 1938. 33., Balogh 2005. 29-30. 
949 Székely krónia 641. 
950 SzO II/159. 
951 SzO II/209. 
952 SzO V/69. 
953 SzO II/220., 274. 
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vocata in Sede nostra Siculicali Chijk existente habitam) az ország szolgálatára ott általa 
meghagyott székely darabontok kivételével. Az adománylevél szövegében szereplő cum cunctis 
suis vtilitatibus et pertinentijs quibuslibet terris scilicet arabilibus cultis et incultis agris pratis 
pascuis campis foenetis sijluis Nemoribus montibus vallibus vineis vinearum promontorijs, 
aquis fluuijs piscinis piscaturis aquarum decursibus Molendinis et eorum locis 
megfogalmazás az adománylevelek szokásos formulája, hiszen nem tudunk arról, hogy a 
Csíki-medencében valaha is szőlőt termesztettek volna.954 Egyúttal utasította, más vármegyei 
előkelők mellett, Joannes Lazar de Chychio, Blasius Antal de Amadefalwa, Thomas et Petrus 
Salamon de Taploczia, Michael Kowach et Gregorius Chyko de Zenttgeorgh székelyeket, 
hogy a fent nevezett birtokba a kedvezményezetteket iktassák be.955 

Egy nap múltán, 1569. november 3-án adományozta II. János király Andrássy 
Mártonnak és fiának Péternek a szentimrei birtoktestet (Egregiorum Agilium Martini Andrassij 
de Zentt kijralj et Petri similiter Andrassij filij eiusdem Judicis videlicet Regij Sedium nostrarum 
Siculicalium Chijk Gijrgijo …totales igitur et integras possessionem nostram Siculicalem 
Zenttimre vocatam, nec non portionem nostram possessionariam Siculicalem quadraginta 
videlicet duas sessiones Jobbagionales continentem in possessione Zentt kijralj vocata omnino in 
dicta Sede nostra Siculicali Chijk existentes habitas.). Ugyanekkor meg is parancsolta a széki 
királyi embereknek, hogy az adományozottakat iktassák be.956 Az adományozás indoklásaként 
az szerepel, hogy részt vettek a székely köznép lázadásának leverésében, illetve katonai és 
követségi szolgálataikkal érdemelték ki.957 

Ennek nyomán 1569. november 17-én Feltóti András királyi kancelláriai írnok és 
Csicsói Lázár János jelentik II. János királynak, hogy Andrássy Mártont és fiát, Pétert (kik itt 
már székbírók) ad facies totalium et integrarum possessionum Zent Imre, ac Zent kijralij 
vocatarum in dicta Sede chijk existentium ellentmondás nélkül beiktatták. Ugyanitt leírják új 
szomszédaik között Michael Chijato, Matheus Balas, Joannes Lwkacz, Walentinus Barabas, 
Paulus Antal de Zentkijralij nevét .958 

Rövid időn múltán totalem et integram portionem possessionariam Siculicam in 
possessione ZentSimon vocata in Sede nostra Siculicali Chyk existente (Csíkszentsimon) is 
megszerzik, kivéve a Csatószeg nevű fejedelmi birtokrészt, melyre nézve Telegdi Mihály a 
székelyek kapitánya ellenmondott, és erről 1570 januárjában kiváltságlevelet is kaptak II. János 
királytól. Az ekkor felsorolt szomszédok között további szentkirályi embereket is említenek: Petrum 
Balint, Paulum Peter, Michaellem Syllo, Georgium Janos de Zenttkiral.959 

Andrássy Péter, mint királybírónak, 1570-ben s Benedictus et franciscus Darwas de 
Chijatozegh (agiles) kapcsán kellett eljárnia, ezért II. János király megparancsolja Agilibus Petro 
Imreh Andree Mijklos et Ambrosio Illijessij de Chijatozegh, hogy idézzék meg őket Csík szék 
törvényszékére.960 

Andrássy Péter örökölte apja erőszakos természetét és szülőfalujában is hatalmaskodott, 
szentkirályi, szentimrei, kotormányi és kozmási embereivel a szentkirályi Bors család több 
tagját (georgium luce et Andream Bors de Szent kiralj) akadályozta székely örökségeik 
használatában, sőt egy szántóföldjüket erőszakkal meg is szerezte. Ennek következményeként 
petro Andrassij de Szentkiralj, gregorio fodor de Szentimreh, gregorio emerico Joanni et 
michaeli vitus de eadem szenthkijralj, Andree vitus de Kozmas petro similiter vitus de 
kotorman ac paulo vitus de prefata szenth kijral-t II. János király 1570 nyarán megfedte és a 
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föld visszaszolgáltatását megparancsolta.961 Az ügyből per lett, ezért a király 1571. 
februárjában egy újabb vallató parancslevelet bocsátott ki, melyben a széki előkelők és lófők 
közül több helyi előkelőt szólított fel intézkedésre (a megszólításban: Egregijs et Agilibus 
Antonio Hadnagy, Thome Marthon, Francisco Nagy de Zenthamarton, Petro et Thome 
Salamon de Thaplocza, Stephano Lazar Petro Potthyo de Kozmas Joanni Volphgango Lazar, 
Mattheo Wayda de Ckychyo Joanni Zantho de Zenthymreh, Emerico Literato de Amadefalwa, 
Antonio Barabas, Joanni Czako de Zenthlelek, Et Helie czyko de Mynd Zenth). Ugyanebben 
az oklevélben említik Petrus Balinth de Zenthkyral, mint királyi embert, továbbá ottani 
földjeit és gyümölcsösét (terre arabilis prouidi Dominici kowach ... ac frugum in Eandem 
seminatarum), továbbá Paulus Literatus Rectorem Schole dicte possessionis Zenthkyral.962 
Ekkor tehát már iskola is működött a faluban. 

Nem tudni, hogy e perrel van-e összefüggésben az az 1571 augusztus 21-én kelt 
oklevél, amelyben Báthori István erdélyi vajda üzeni a csíki főtiszteknek (Egregiorum et 
Agilium Pauli Antal, Michaelis Kowach, pauli literati, Michaelis Chijko, Benedicti peter, ac 
Emerici literati), hogy Andrássy Péter ügyében tanuskodni vonakodott személyektől (Thamas 
Michael, Beke Jeronimus, Lwkacz Thomas és Benedek Petrus in sede Siculicali chijk) 
vegyenek fel 16-16 nehéz márkányi bírságot, és ez ügyben újabb tanúvallomásra 
kényszerítsék őket 963 Minekután ez sem járt sikerrel 1571 augusztusában az alperesek 
jótállóitól (Petro Imre de cijatozeg, Petro Potijo de Cozmas, Ambrosio iliijes de Szentsimon et 
Petro Benedek de Szent Imre) szándékozott 116 forintot behajtani.964 

Még az évben, 1571-ben Andrássy Péter hatalmaskodásba keveredett Kozmási Becz 
Pállal, de elsőre 300 forintnyi kölcsönös biztosítás mellett sikerült megegyezniük.965 A nagy 
összeg alapján komoly kártétel keletkezett. Ennek ellenére 1574-ben újabb vallató parancs 
született Becz Pál és Andrássy Péter közötti per kapcsán. Ekkoriban már Becz viselte a 
királybírói tisztséget.966 

Andrássy Péter másutt is hatalmaskodott. 1627-ben Márton Mihályné Katalin 
végrendeletében említi, hogy szentsimoni birtokában Andrássy Péter (János Zsigmond 
idejében a falu birtokosa) zaklatta és csak hosszas pereskedés és fizetések után Becz Pál, 
Daczó Pál közbenjárására hagyott ezzel fel. 

1575-ben a Bekes-féle összeesküvés során a csíki előkelők közül többen, Andrássi 
Péter, Antal Pál és Balázs, Salamon Tamás, Simon János, Fejér Pál, Szentimrei János György 
a feltámadt község mellé álltak. De az harcz után – mely a fejedelem győzelmét hozta B. I. – 
az kik megmaradának porrá tövék; ugyanakkor számkiveték.967 Ezt követően, akárcsak a többi 
előkelő, minden birtokuktól megfosztattak, melyek a hűtlenség miatt a fejedelemre szálltak. 
Októberében Báthori István fejedelem már arról intézkedett, hogy csíksomlyói Székely Istvánt 
vezessék be az elkobzott szentsimoni javakba.968 Nyilván a csíkszentkirályi birtokokat is ekkor 
adományozták el. Ez tükröződik az 1576-os főemberek által fizetett 50 denáros összeírásban, 
ahol Csíkszentkirályon egyedül a fejedelmi birtokba lévő jobbágyporták után szedtek adót, 
nevezetesen 19 forint 50 denárt, ami 39 portára utal.969  

Az Andrássyak ugyan a császárig eljutottak birtokaik visszaszerzése érdekében, de a 
többszörös megerősítések és közbenjárások ellenére csíkszentkirályi birtokaikat többé nem 
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kapták visza.970 1586-ban Szemere Mihály királybíró adományba kapta Andrássy Péter 
birtokainak egy részét,971 míg a korábbi Andrássy-birtok mások kezére jutott: 1619-ben a 
falubeli esküdtek azt vallották, hogy feo haz az eo Faluiokban mas ninczien, Az Andrasi 
Martone uagion, kit edig Matius vram es Kelemen Jmreh birtak.972 

1614-ben Csíkszentkirály az itt összeírt 138 családfővel az egyik legnagyobb csíki 
falunak számított.973 Ez esetben is meg kell jegyezni, hogy ebbe a ltszámba a korábban 
önállóan is említett Poklond(falva) és Kencsszeg lakóit is beleszámolták. 

 
24.3. Régészeti lelőhelyek 
 

Az adattár bevezetőjében említett okok miatt az Olt bal partján található 
„csíkszentkirályi”, de a történeti adatok alapján az egykori Poklondfalva területére eső 
lelőhelyek itt csak felsorolásszerűen szerepelnek, és majd Poklondfalva címszó alatt 
ismertetjük őket részletesen. 

 
24.3.1. Szent István-plébániatemplom 

A templom az Olt jobb oldalán az ártérből kiemelkedő terasz szélén helyezkedik el. A 
templomot két kapuval ellátott cinteremfal övezi, a jelenlegi épület azonos szélességű 
szentélyből és hajóból, valamint nyugati harangtoronyból áll. Északi oldalához egy kápolna és 
sekrestye épült, déli feléhez portikus és karzatfeljáró csatlakozik. A csíkszentkirályi 
plébániatemplom tornyának sudár megjelenése, és kiváló megközelíthetősége ellenére 
kevésbé ismert épület, mert Orbán Balázst idézve „kivetkőztették” eredeti alakjából. A 
középkorinak tartott, saroktámpilléres torony kivételével mai megjelenésében valóban 
meglehetősen jellegtelen barokk épület. Középkori építéstörténetének rekonstruálásához 
1332-es említése, egy mára már eltűnt szemöldökgyámos kapu (felirata: ,,HOC OPUS FECIT 
MAGIS...”), 1549-es harangja, egy hengertagos, félköríves nyugati kapu, ill. egy hasonló 
elkallódott faragvány nyújtott fogódzókat (97. kép).974 

2002-ben „felújítás” során az épületről régészeti és műemlékes felügyelet nélkül 
verték le a vakolatot. A felújítási munkálatokkal párhuzamosan igyekeztünk a még látható 
részleteket dokumentálni. Ezt követően az írott források, dendrokronológiai vizsgálatok 
bevonásával részletes építéstörténeti rekonstrukciót is összeállítottunk.975 

A déli falon, a portikustól keletre sikerült teljesen kibontani egy sérült kora gótikus 
ablakot. Tőle keletre a középkori falazat egyértelműen követhető, függőleges cezúrával 
megszakad. Egy további csúcsíves ablak töredéke a középkori párkány feletti barokk 
falazatból került elő. A déli bejárattól nyugatra egy további, kissé magasabban fekvő, rézsűs 
ablak sarkát dokumentáltuk. Az ablak alatti középkori falon két faragvány nyoma került elő, 
melyeket légkalapáccsal távolítottak el a falról. A törmelékből kiválogatott töredékek 
restaurálása után kiderült, hogy valójában két külön alakos dombormű köveit építették be a 
falba. Az alsó egy jól tagolt, szépen kifaragott, redőzött tunikás ember alak fej nélkül, felette, 
külön kövön, egy egyszerűbb, síkszerűen kialakított, nagyobb méretű szakállas fej. A 
faragványok székelyföldi analógiái ismeretlenek, így a környéken társtalanok. A hajó nyugati 
sarkain álló támpillérekről kiderült, hogy azokat utólag építették a falhoz, melynek eredeti 
meszelt falsíkja a nyugati torony mögé is behúzódott (98. kép). 
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A templomnak eredetileg nem volt kőből épített nyugati harangtornya, 16. századi 
harangját egy külön álló fatoronyban helyezték el. 1716-ban így említették: Campanile extra 
caemeterium, majd 1731-ben már új kő toronyról számoltak be: Turris ex lapidibus recenter 
erecta.976 A torony tehát 1716 és 1731 között épült meg. Ebben eredetileg a mai 
harangablakok alatti emeleten egy nyitott faszerkezetben lehetett a harang, a ma látható 
harangablakos rész utólagos magasítás eredménye. A torony építésekor vélhetően 
felhasználták a harangláb elemeit, a toronyból vett dendrokronológia minták ugyanis a 17-18. 
század fordulójára keltezhetők.977 

A templom körüli felmérések során kerültek elő a korábban csak említésből ismert 
félköríves, hengertagos Árpád-kori kapukeret töredékei, ill. egy korábban ismeretlen, egy 
kőből faragott szenteltvíztartó is, mely közeli párhuzama a csíkszentdomokosi és a delnei 
hasonló faragványoknak. A csíkszentkirályi szenteltvíztartó hátoldalán jól olvasható az 
adományozó neve és az adományozás ideje (1852). Ennek ismeretében – bár nem tudjuk, 
hogy az újkori felirat közvetlenül keltezi is a tárgy készítését – esetleg újra kell gondolni a 
hasonló csíki faragványok (Delne, Csíkszentdomokos) szakirodalomban általánosan 
elfogadott Árpád-kori eredeztetését. A leletmentés során tehát az új építési periódusok 
dokumentálása mellett olyan faragott elemek is előkerültek, melyek domborműszerű 
építészeti elemek, vagy síremlékek létére utalnak.  

A templomcím és a helynév alapján (Szent[István] Király) az első templom építésének 
korát Szent László szentté avatását (1192) megelőző időszakra tettük, annál is inkább, mert 
falu határában több helyről ismerünk 11-12. századi lelőhelyeket. Ezt azonban nyilván 
további adatoknak kell hitelesíteniük. A feltárt kis templomablak alapján egy 14. századi 
bővítéssel számoltunk, melyen a 16. század derekán további átalakításokat végeztek (déli 
kapu). A cinterem és a portikus építésére a 17. században, a toronyéra a 18. században került 
sor. Elméleti rekonstrukciónkat Darvas Lóránt 2007. évi ásatása igazolta.978 Ekkor a 
templombelsőben előkerült a korai periódus szentélyének déli alapfala (záródás nélkül) és a 
gótikus szentély alapfalai is. A korai hajófal alatt korábbi sírok is előkerültek. A kő templom 
tehát egy már használt temető fölé, utólag épült fel. A korábbi sírok nagy valószínűséggel egy 
fatemplom körüli temető részei. A templom felépülte és a temető nyitása nagy 
valószínűséggel a 12. század vége elé keltezhető. László király 1192-es szentté avatásával 
ugyanis már két szent királya volt a magyar egyháznak, ezért a Szentkirály titulusú 
templomok mindegyikének Szent István a védőszentje, és egyben korábbiak is a második 
szenttéavatásnál. 

A 18. századra a templom kicsinynek bizonyul. 1759-ben az egyházközség nevében 
Gáll Péter plébános és Léstyán József főmegyebíró szerződést kötnek Fogaras György 
pallérral, hogy a templomot a szentély megszélesítésével 6 öllel meghosszabbítsa, a tornyot 
pedig másfél öllel magasítsa, és az egész templomot bolt alá vegye. Az építkezést 1773-ban 
fejezik be. Ekkor távolítják el a középkori oltárt, amelyhez a szentkirályi Madonna 
tartozhatott. (Historia Domus. 2–3.) 

A déli oldalbejáróhoz 1790-ben barokk előcsarnokot építenek, 1900-ban pedig az északi 
oldalon oldalkápolnát. Az építési idejét a csarnok homlokzatán felirat örökíti meg: 
„AEDIFIC[ATVM] TEMPORE BELLI TURCICI MDCCXC.“  
 
24.3.2. Homokbánya (Téglagyár, Borvíztöltőde, Andrássy-kúria 3.) 

A lelőhely a falu déli szélén található az Olt jobb oldalán, az ártérből mintegy 10 m-re 
kiemelkedő magasparton, a Nagyos-patak befolyása mellett, attól délre magasodó teraszon. Itt 
található az egyik legjelentősebb, máig palackozott legjelentősebb borvízforrás is. 
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Ma már a falu e lelőhelytől túlnyúlva déli irányba is tovább terjeszkedett. A 18. 
században azonban még csak a patak túlsó, északi oldaláig jelöltek házakat. A lelőhelyre 
1950-ben figyeltek fel, amikor a téglagyár homokbányájában több korszak leleteire 
bukkantak. Előzetes helyszíni szemle után 1954 júniusában Constantin Preda mentőásatást 
végzett.979 Ekkor 5 kutatóárkot húztak a homokbánya szélein és a nagyjából Ény-Dk irányú, 
nyújtott háromszög alakú plató területén, ezekben kora- és késővaskori, dák-kori, 
"prefeudális", koraközépkori és koraújkori leleteket találtak. A lelőhely pontos kiterjedése 
nem megállapítható, nyugati felét a bánya roncsolta, kelet felé veteményes állt a feltárás 
útjába. A kutatóárkok a területnek nagyon kis részét fedték le. A közölt alaprajzból és a 
szövegből kikövetkeztethetően a középkori leletek a magaspart vonalához igazodva, 
elsősorban a terasz közepén és szélein sűrűsödtek. A középkori leletek mindenhol őskori réteg 
felett, vagy azokkal keverten jelentkeztek, a középkori objektumok vágták a korábbi 
korszakok rétegeit. Később a bányát felhagyták, de a helyén ásványvíztöltöde létesült és 
ennek egyik melléképületét a lelőhelyre építették.  

Az Árpád-kori leletek elsősorban a 35 × 5 m-es D szelvényből, míg a későközépkori 
töredékek inkább az F szelvényben kerültek elő. A D szelvényben három őskornál későbbi 
veremház nyomára bukkantak, ebből egyet teljesen, két másiknak csak keleti sarkát tárták fel 
az ásatás során. Ez utóbbiakat utólag tárták fel a csíkszeredai múzeum munkatársai, ez ezek 
ugyanis mélyen benyúltak a metszetfal alá. A feltárt (1.) ház 1,2 m-re mélyült le, oldalainak 
hossza 3,5 × 2 m volt, sarkain 30 cm átmérőjű cölöpnyomokkal. A gödör alja finom sárga 
agyaggal volt kitapasztva, rajta számos hullámvonallal díszített kerámiatöredéket, köveket, 
állatcsontokat, egy púpos hátú, nyéltüskés vas késpengét és egy csillagtarajos sarkantyút is 
találtak. 

Az 1. házból előkerült kerámia, már amennyiben a publikációban így közölt együttes 
valóban összetartozik, tagolatlan magas, tölcséres peremekkel ellátott, és hullámvonallal 
díszített fazekak töredékeiből áll. Közöttük egy-két kézzel készített töredék is előfordul. Ezek 
kora a 13. századra, a galléros tagolt peremek hiánya miatt talán inkább a század első felére 
tehető (99. kép). 

Két további ház leleteit az ásatás befejezése után, a téglagyár okozta bolygatást 
követően a csíki múzeum dolgozói (Kovács Dénes igazgató és munkatársai) gyűjtötték össze. 
Az azonban nem világos, hogy a közlésben a „2. ház” megjelöléssel ismertetett leletanyag 
melyik objektumból is származik tulajdonképpen, ill. hogy annak milyen alaprajza, 
kemencéje lehetett. A lelőkörülmények miatt a publikáló C. Preda sem volt biztos abban, 
hogy a leletek valóban zárt egységet képeznek, és nem zárta ki, hogy egyéb leletek is 
keveredhettek közéjük. Felfigyelt arra, hogy az innen előkerült kerámia készítési technikája és 
díszítése is eltér az előző ház anyagától. Formájuk alapján két csoportra osztotta őket: az 
elsőbe, az előző ház kerámiájához hasonló vékony falú, karcsú, kihajló peremű darabok 
tartoztak. A többséget alkotó második csoport jellemzői a gömbölyded alak, a rövid nyak, az 
erősen kihajló peremek, melyek az első ház edényeitől eltérően nem lekerekítettek, hanem, 
levágottak. A falvastagság elérte az 1 cm-t, főként az edény felső részén. A díszítés 
leggyakoribb eleme ez esetben is a különböző variációkban bekarcolt hullámvonal, melyet 
vastagabb tárggyal karcoltak be, mint az előző csoport esetében, emiatt a vonalak valamivel 
szélesebbek. Ennél a csoportnál több esetben hullámvonalköteg dísz, ill. (horog-) kereszt 
alakú fenékbélyeg is előfordult. A leleteket a régészeti raktár ismételt átnézése során sem 
sikerült azonosítanom. 

A leletek összegyűjtésekor állítólag egy bizánci pénzérmét is találtak. A negyedbe 
vágott aprócska rézpénztöredéket (1,35 cm), nem minden bizonytalanság nélkül, és némi 

                                                 
979 Rep. 194. Előzetes jelentés Vulpe 1955, 559-567. Ebből kiderül, hogy a nagyjából 5000 m² alapterületű 
terasznak csupán 404 m²-es felületét kutatták meg. Preda 1959. Itt a középkori települést a 11-12. század 
fordulójára keltezték. 
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valószínűsítéssel ("…o monedă de aramă tăiată, a cărei identificare s-a făcut cu multă 
dificultate şi cu oarecare probabilitate"- kiemelés tőlem BI ) II. Iszak Angélosz (1185-95) 
pénzének határozták meg.980 Noha azóta az érem a kelet-erdélyi középkoros kutatások egyik 
állandó referenciapontja lett, hangsúlyozni kell, hogy nem az ásatás során, hanem utólag, a 
csíki múzeum nem régész munkatársainak helyszíni tevékenysége nyomán került elő. 
Lelőkörülményeivel kapcsolatban maga az ásató is kétkedő volt, illetve meghatározása is 
kérdéses. A pénz földbekerülésének legkorábbi időpontjának a 13. század első felét 
tekinthetjük. Kézenfekvő volna ez esetben a pénzre hivatkozva a 12-13. századra keltezni 
valamelyik objektumot. Ez esetben a csíki székelyföldi edényművesség archaizálásának is jó 
bizonyítéka lenne. A leletanyag elsőre valóban (kora) Árpád-korinak tűnik (rövid levágott 
peremek, hullám és csigavonalas illetve hullámvnalköteges díszítés), de a korszak további 
jellegzetes díszeinek teljes (!) hiánya alapján – rádli, körömbenyomás – , illetve a fent jelzett 
bizonytalan lelőkörülmények miatt valószínűbbnek tűnik, hogy ez esetben egy késő 
népvándorlás kori, 9-10. századi (?) objektumról van szó. Erre utalhat egy olyan sütőharang 
is, amely a publikációból kimaradt, illetve egy olyan bordás díszű, bepecsételt tál, amelynek 
szintén nem ismerjük analógiáit azÁrpád-kori leletanyagban (106/1. kép). E kérdésben érdemi 
előrelépést további, hitelesen feltárt zárt leletegyüttesek feltárása, és a bennük előforduló 
állatcsontok radiokarbon keltezése jelenthetne, ami egyben a térségbn gyakran emlegetett, de 
részleteiben nem vizsgált archaiáló tendenciáknak a mértékét is megvilágítaná. 

Az utólag feltárt objektumok anyagából több is bekerült a publikációba, noha maga 
Preda sem volt meggyőződve lelőkörülményeikről. Az ásatás, illetve a feldolgozás és/vagy az 
utólagos raktári munkálatok miatt a leletek eredete bizonytalan. Preda maga is közöl olyan 
töredékeket szórványként, melyek törésfelülettel illeszkednek az egyes objektumok 
anyagához, ugyanakkor számos jellegzetes töredéket, típust nem említ meg. Másutt teljesen 
eltérő leletegyüttesek kapcsán azonos, hasonló jellemzést ad. Különösen éles a kontraszt a 2. 
ház archaikus kerámiaanyaga és az állítólag innen előkerült, bár bizonytalan meghatározású 
félbe vágott 12. század végi pénz által sugallt 13. századi keltezés között. Fentiek miatt az 
ásatás leletanyagának forrásértéke kérdéses, új, hitelesítő ásatás hangsúlyosan szükségesnek 
tűnik. 

Véleményemet további észrevételekkel tudom kiegészíteni. Egyrészt a leletanyag 
utólagos keveredésére utal az is, hogy az egyik közölt töredék (Preda 1954. 849. oldal, 23/3. 
kép) a raktárban csíkzsögödi leletek között szerepel. Másrészt az ásatás során kerültek elő 
olyan jellegzetes Árpád-kori leletek, amelyek egyértelműen utalnak arra, hogy a teraszon 
valóban volt 11-12. századi település, aminek leletanyaga nem különbözik a korabeli 
edényművesség általános jellemzőitől: bogrács, rádlis, ill. körömbenyomással díszített 
töredékek (100., 102/12-18. kép). Szintén az eltérő keltezés mellett szól a házak meglepően 
kicsi távolsága is (alig 5-5 méter van közöttük). 

Úgy tűnik tehát, hogy a lelőhelyen folymatos 9-13. századi lakottsággal lehet számolni, 
de a részleteket illetően, a leletanyag kevert volta és a dokumentáció hiánya miatt, érdemes 
következtetéseinket egy hitelesítő ásatás adatainak ismeretében megfogalmazni. A 14. 
századig továbbélő teleprészletre utalnak az itt gyűjtött (13-)14. századi galléros 
peremtöredékek is (102/1-11. kép). 

Az ásatás során egy kőépület alapfalainak részletei is előkerültek. Preda ezt a 
szövegben nem említi, de a 6. rajzon „ziduri moderne”, azaz modern falakként fel van 
tüntetve egy legalább 6 m széles (hosszú?!), többosztatú épületre utaló alapozás, anélkül hogy 
az épület alaprajza megállapítható lenne. Ennek későközépkori –kora újkori keltezését, a 
Preda által javasolt 17. századi keltezéstől eltérően, az itt előkerült leletek egyértelműen 
igazolják. A falakat is tartalmazó F szelvényből későközépkori szürkés-fekete, vörös 

                                                 
980 Preda 1959. 853. 
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gyorskorongolt edénytöredékek kerültek elő, melyek között néhány belsejét zöldes máz, más 
esetben a külső felületet fehér engób borította (103. kép). A kályhacsempék jelentős része 
szintén 15-16. századi (105. kép).981 Az E szelvényből 15-16. századi gyorskorongolt vörös 
fazekak töredékeit gyűjtötték össze, azaz későközépkori objektumok a domb északi felén is 
lappanganak. A mázas töredékek kis aránya egyben azt is sejteti, hogy a leletek és az 
alapozások alapján feltételezhető udvarház tényleges használata a 16. század végét nem érte 
el. Tulajdonosát a rendelkezésünkre álló adatok alapján sajnos nem tudjuk meghatározni. A 
felhagyott kőépület falainak pusztulásában vélhetően az is szerepet játszhatott, hogy a lófő 
rangú Bors család, az Andrássyak elűzése után, éppen itt, a patak északi oldalán épített kő 
udvarházat magának valamikor a 16. század vége felé. Az épületeket a 17. század elején még 
biztosan használták, mert az F felületből a mázas edénytöredékekk mellett egy Bethlen Gábor 
veret is előkerült.982 

 
24.3.3. Úrkápolna 

A kápolna a falutól délre eső temető közepén áll. Ma ugyan temetőkápolnaként 
működik, de a 18. századi térkép (96/2. kép) és a terepbejárások alapján párszáz éve temető 
nélkül, jól elkülönült a középkori falutól, és még ma is a falu szélén található. Támpillér 
nélküli sokszögzáródású szentélye és hajója azonos szélességű. Ennek déli oldalát egyetlen, 
északi falát két ablak töri át. A három ablak egyforma, így biztosra vehető, hogy utólag nyitott 
nyílások. 

A kápolnát hagyományosan a 16. századra keltezik nyugati, késő gótikus kapujának 
felirata alapján (1517/1527/1547).983 A külső falak vakolatán ez esetben is egyértelműen 
megfigyelhető, hogy az épületet magasították és nyugat felé megnyújtották (107. kép). 

Eredeti hossza 9,5 m körüli volt. Ásatás és/vagy falkutatás hiányában nem lehet tudni, 
hogy az évszámos kapu eredeti helyén van-e, avagy csupán egy utólagos, 16. századi 
beavatkozás emléke. Ennek kapcsán utalnunk kell arra, hogy hasonló késő gótikus kapu 
látható a Margit-kápolna 14. századi nyugati homlokzatán, azaz számolni kell az utólagos 
faragványok beépítésével is.984 A kápolna a 18. században romlásnak indult, majd Bors 
Barnabás építtette újra 1822-ben, illetve Bors István 1866-ban javíttatta.985 
 
24.3.4. Belterület – Bors-kúria 

Csíkszentkirályon a Borsok már a későközépkortól adatolhatók, így egy korabeli lófő 
rangú udvarházukkal mindenképpen számolni kell a faluban. Ennek nyomait Nagyos (Tiva-)-
patak bal, északi oladlán álló, ma is Bors-kúriaként ismert épületben Darvas Lóránt 2007-
2008 folyamán egy kutatás során azonosította.986 Az ásatás során 16. századi, pénzzel 
keltezett réteget is feltárt. Az épülettől északra eső szántókból Árpád-kori leletek is 
előkerültek (köztük cserépbogrács darabjai is).987 A jelenlegi épület déli oldala alatt húzódó 
pince födémgerendáinak a dendrokronológiai keltezése 17. századi.988 
 
 
 

                                                 
981 Preda 1959. 854-856. (Fig. 28-31.), ld. Kémenes 2005. 6/4., 17/4-5. táblák. A töredékek felirata alapján úgy 
tűnik, hogy a vörös fazekak többsége az E, míg a fekete-szürke edények az F felületből kerültek elő. 
982 Preda 1959.833., 853-857. 
983 Entz 1996. 202., Léstyán 2000. 254. Benkő szerint a helyes évszám 1517, ld. Benkő 2012. 139. 
984 A 15. században biztosan álló csíksomlyói Salvator-kápolnának szintén volt egykor 17. századi nyugati 
kapuja. 
985 Léstyán 2000. 254 
986 Benkő – Székely – 2008. 36-38. Darvas Lóránt közöletlen ásatása. 
987 Darvas Lóránt szíves szóbeli közlése. 
988 Botár – Grynaeus – Tóth 2006. 135. 
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24.3.5. Belterület Páncélok és Gálok-utcája  
A falu keleti szélén a Nagyos- (Tiva-) patak bal, északnyugati partján, az Olt árteréből 

kiemelkedő teraszon, a közművesítési csatornák árkának ásása során a munkálatokat 
felügyelő Darvas Lóránt őskori leletek mellett középkori (13-16. század) leleteket is 
gyűjtött.989 Ez a lelőhely vélhetően azonos a fenti Bors-kúria melletti településsel. 

 
24.3.6. A CsSzM régészeti raktárából „Szentkirály” megjegyzéssel hullámvonalas, 
hullámvonalköteges oldaltöredékek, egyzerű levágott peremek és egy sütőharang (?) töredéke 
került elő (762 ltsz/164. láda). Lelőhelyük ismeretlen (188/6-16. kép). 

 
Karimósarka → Poklondfalva 
Andrássy-kúria → Poklondfalva 
Belterület-Vitos → Poklondfalva 
Kövesoldal → Poklondfalva 
Kencseszeg → Poklondfalva 
 
 
25. CSÍKSZENTLÉLEK (ld. még Boroszló) 
 
25.1. Csíkszeredától keletre, a Mindszent (itt Szentlélek) pataka és Bánátus patakok mentén 
(108/1-3. kép); román megnevezése Leliceni; Csíkszentlélek község része; középkorban 
önálló plébánia volt; a helynév a templom titulusából alakult. 
 
25.2. Írott adatok 

Templomos településként a falu és egyháza szerepel az 1333-1334-es pápai 
tizedlistán.990. 1487-ben egy udvarhelyszéki gyilkossággal kapcsolatos kiegyezés kapcsán az 
ügyhöz kirendelt Judices electi et delegati között szerepel egy bizonyos Johannes chako.991 
Noha itt származását, előnevét nem jegyezték le, az alapján, hogy hasonnevű előkelő két 
évtized múltán a Csík-széki főemberek között szerepel, valószínűnek vehető, hogy Czakó 
János a később Csíkszentléleken említett Czakók őse. 1506-ban Lázár Balázs, Blaskó János, 
Györffi Sándor, és Becz Imre mellett Czakó János képviselte Csík széket, így bizonyosan a 
legfontosabb csíki előkelők közé tartozott.992 

A csíkszentléleki templom szárnyas oltárán 1510-es dátummal megjelenő Insignia 
filiorum Czako felirat alapján a Czakók az írott források erre vonatkozó hallgatása ellenére a 
15-16. század fordulóján már nemesi címerrel rendelkező, és reprezentációs megrendelése 
alapján (díszes szárnyasoltár, szentélyépítés?) igen tehetős család volt, akik szorosan kötődtek 
a szentléleki templomhoz. A Czakók eredetileg a azonban a szomszédos Zsögödben voltak 
birtokosok, abban a faluban amely Szentlélek filiális faluja volt a középkorban. Czakó 
Benedekről későbbi forrásokból tudjuk, hogy a zsögödi előnevet használta, és 1530-ban hunyt 
el.993 1536-ben említik nobilis domina Margaretha, relicta egregij et agilis condam Benedicti 
Czako de Chijk nevét, kinek özvegyi örökségének a férjétől hátrahagyott javakból történő 
biztosítását parancsolta meg János király Egregijs Francisco Lazar de Gijrgijo, ac Nicolao Kornis. 
994 Azt nem tudjuk, hogy Benedek a fent említett János fia volt-e. Pár évvel később 1539-ben 
újra Zsögödi előnévvel szerepel a család (Nobilis domina Margaretha, Relicta, ac 

                                                 
989 Darvas Lóránt szíves szóbeli közlése. 
990 MonVat 112., 116., 132., EO II. 412. 
991 SzO I/263. 
992 SzO I/313-317. 
993 Székely krónika 635. 
994 SZOII/39.  
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Christophoro filio, et puella Margaretha filia Egregij condam Benedicti czako de Sijked).995 Az 
oklevél, mely néhai Barlafi Demeter csík-szentmihályi örökségét Véczkei Székely János ellenébe 
ítéli Czakó Margitnak, mindenesetre jól jelzi, hogy a székelyföldi előkelők milyen távolban 
szétágazó rokoni kapcsolatokkal, és birtokokkal rendelkeztek. 

Az eredetileg zsögödi kötődésű, de a szentléleki templom patrónusainak számító Czakók 
természetesen Szentléleken is birtokosok voltak, noha erre csak a 16. század második feléből 
vannak adataink. A falu a főemberek és lófők által fizetett 25 denáros adólistán Zent lelek 
néven 15 fővel szerepel (köztük egy kőfaragó lapicida is), majd az 1569 körüli főemberek és 
lófők összeírásában Zenthlelek-en 11 főt írtak össze (Zenthlelek. Peter Balas Judex fewember. 
Cjako Janus Lofeijek. Nagj Barabas Nagy Mjklos Oswat Mjklos Balint Istuan Nagij Benedek 
Nagj Thamas n. Nagj Georgj Nagj Sandor Veres Peter),996 azaz az egyedüli előkelő Czakó 
János volt.997  

A falu egyetlen főembere illetve további falubeliek is szerepelnek abban az 1569-es 
oklevélben, melyben Andrássy Mártont és fiát, Pétert beiktatták a szentkirályi részjószágba és 
egész Csíkszentimre helységbe, ahol szomszédai között említik Joannes Chijako, Thomas 
Nagij, Alexander Nagj de Zent lelek, ugyanekkor említik, agilis titulussal nagy ferenc 
szentléleki falusbírót998 1571-ben egy szentkirályi örökségi perben említik Antonio Barabas, 
Joanni Czako de Zenthlelek.999 Báthory István erdélyi vajda egy szentmiklósi örökségi per 
kapcsán 1573-ban íródott vallató parancsába a tanúk között szerepel mások mellett Chako 
János de Zentlelek, Chiko Elie de mendzenth.1000 

Czakó János volt a legnagyobb falubeli adózó 1576-ban is, amikor az Udvarhely, Csík, 
Gyergyó és Kászon-széki főemberek által fizetett 50 dénáros adó összeírásában a szentléleki 
fejedelmi birtokrész után 4,5 forintot, Czakó János után 4 forintot írtak össze, míg Mikó János 
jobbágyai után 2 forinttal, Salamon Péter pedig 3 forinttal tartozott.1001 1602-ben a császár 
hűségére felesküdöttek csíkszentléleki listáján már nem szerepelnek a Czakók bizonyára 
azért, mert ekkor nem volt felnőtt férfi a családban. Az 1614-es, teljes lakosságot rögzítő 
összeírásban, ahol 66 főt írtak össze a faluban, Czako Pal arvaja mint fő ember jelenik 
meg.1002 Ez az árva, Czako Ferencz 1619-ben mint Cimeres feö ember jelenik meg.1003 

 
25.3. Középkori régészeti lelőhelyek 
 
25.3.1. Szent Lélek plébániatemplom 

A templom a falutól keletre húzódó domboldalon található (108/4-5. kép). A 
középkorban Zsögöd, Fitód, Szentlélek, ill. Boroszló plébániája volt.1004 Első említése a pápai 
tizedjegyzékből ismert, így Árpád-kori építése igen valószínűnek tűnik. 

Mai külső megjelenése többszöri átalakítás eredménye. Szentélye a nyolcszög három 
oldalával záródik, sarkain kétlépcsős vízvetős támpillérek állnak. A hajó déli oldalánál 
portikus, ettől nyugatra karzatfeljáró, a nyugati oromfalnál harangtorony látható. A 
portikusban látható a csúcsíves, tagolt bélletű déli kapu 14-15. századi. A szentélyt egyszer 
hornyolt profilú téglabordákból álló hálóboltozat fedi, mely kőből faragott gyámköveken 

                                                 
995 SZO II/57. 
996 SzO II/221., 273. 
997 Ekkor Zsögödben még élt Czakó Benedekné, de ezt követően Czakók már nem szerepelnek a zsögödi 
előkelők között, a forrásokat ld. Zsögödnél. 
998 SzO II/262. 
999 SzO II/316-320. 
1000 SZO IV/25-26. 
1001 SZO IV/43. 
1002 SzO ú.s. 84., 502-503. 
1003 SZO ú.s. IV/680. 
1004 Relationes 252. 
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nyugszik, a diadalív csúcsíves. A szentély északi falán található a kőből faragott, népies 
ízlésű, fiatornyos megoldásokra hajazó, farkasfogas díszítéssel ellátott szentségtartófülke, 
amelynek még látható eredeti középkori rácsos ajtaja. Az ablakokat ugyan átalakították, de 
még most is kivehető egykori csúcsíves voltuk.1005 

A templom középkori szárnyasoltára ma a Magyar Nemzeti Galériában található, rajta 
Szentlélek eljövetelét mutató főtáblán kívül nyitott állapotban négy, zárt állapotban további 
hét kép látható, valamint az oromkép és a predella.1006 Az oltárnak különös jelentőséget ad, 
hogy felirata és címerei (Insignia Filiorum Czako 1510, az egyik, illetve Insignia Domini 
Regis Ungarie a másik oldalon, Jagello címerrel) jól jelzi a helyi előkelők kiemelkedő 
szerepét a gótikus szentélyek építésében és berendezésében. Az évszám alatt feltüntetett 
családi címer (vörös háttérben egy hegy magasodik, rajta csőrében gyűrűt tartó fekete madár 
(holló), míg a pajzs felső szélein aranyszínű nap és hold látható) a székely nemesség 
reprezentációs igényeinek egyértelmű nyoma. A hajó déli belső fala mellett, azaz eredeti 
helyén áll a kissé idomtalan keresztelőmedence, melynek peremét farkasfogas dísz, kelyhét 
szabálytalanul kialakított íves bemélyítések díszítik (109. kép). 

A templom körül zajló későközépkori munkálatok idejét jelezheti 1511-es harangja is, 
melynek felirata: PATRVUM GROMATE ANNO DMNI 1511.1007 Ez a harang a 
középkorban a kerítőfalon kívül felépített fatoronyban állt (Foris turris lignea, 1716; Turris 
extra caemeterium ex ligno, 1731.).1008 

A szentélyt lábazati párkány övezi, ami a hajó falán nem folytatódik, így valószínűnek 
látszik, hogy a hajó korábbi periódus része. Léstyán szerint a hajót 1806-ban 
meghosszabbították, amikor új mennyezetet kapott, és ekkor építették tornyát is. Ennek 
azonban ellentmond az a tény, hogy a hajó padlásterében ma is látható a jelenlegi boltozatnál 
korábbi síkmenyezethez tartozó falak meszelt felülete, a felette húzódó egykori kötőgerendák 
fészkeinek sorával, illetve az ehhez igazodó, egykori alacsonyabb, torony előtti periódusból 
származó, nyugati oromfal (109/7-8. kép). Elképzelhető tehát, hogy a hajó jelenlegi 
koronázópárkányának szintje utólagos magasítás eredménye. 

Súrlófény esetén a szentélytámpillérek felső részén vízszintes vakolatkülönbség 
figyelhető meg, ami talán arra utal, hogy a támpillérek építésekor a korábbi egyenetlen falat 
megmagasították. Ugyanakkor a déli oldal hajó-szentély csatlakozásánál látható váll az északi 
oldalon hiányzik, ott a fal síkja folyamatos a két rész között. Valószínűnek tűnik tehát, hogy a 
déli szentélyfal egy része korábbi periódus falszakasza, amit a jelenlegi későgótikus szentély 
építésekor is felhasználtak.1009 Ezt egy korábbi megfigyelés is alátámasztja, ugyanis a 
sekrestye utólagos melléépítésnek tűnik.1010 A délkeleti hajósaroknál álló merőleges (nem 
átlós!) támpilléren összetett bevésett jel látható, másodlagos helyzetű díszített kváderkő (?) 
107/4. kép). 

 
25.3.2. Bánátus-pataka (Lukács Péter, Gál István, Péterfi Mária telke) 

A falu északi szélén, a Bánátus-patak jobb partján, a keletre, délkeletre néző 
domboldalon a felszínen több megsüllyedés látható, melyek minden bizonnyal elpusztult 
lakóházak, pincék (?), melléképületek nyomai. A 18. század végi állapotokat rögzítő I. 
katonai felmérés a völgynek keleti kanyarulatáig, egészen a patak forrásáig jelez itt házakat és 
mellékpületeket. A völgyben azonban a terepbejárások jóval korábbi megtelepedést igazoltak. 

                                                 
1005 Endes 1938. 73., Orbán 1869. 31–32., Köpeczi 1929. 393., Léstyán 2000. 255-256., Botár 2001. 139-140. 
1006 Balogh 1943. 125-126., 337. Képei: Szentlélek eljövetele, Szent Ferenc stigmái, Szent Erzsébet, Szent Anna, 
két csoport női szent, a keresztre feszített Krisztus, Mária és Szent János között. 
1007 Orbán 1869. 32., Benkő 2002. 250.  
1008 Inquisitio 1716, ERKEJ 132. 
1009 Hasonló átépítés történt a csíkmindszenti szentély esetében is, ld. ott. 
1010 Tóth 2003. I/38. 
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A faluba észak, északnyugati irányból érkező Bánátus-pataka mentén található régészeti 
lelőhelyet már régóta számon tartja a helytörténeti- és szakirodalom. A középkori település a 
patak bal, keleti partjára is kiterjedt, terepbejárásaimon ezen az oldalon Árpád-kori és 
későközépkori cserepeket is gyűjtöttem (110/1-9. kép). 

Ennek ellenére egészen a legutóbbi évekig nem folyt a területen ásatás, így egyetlen 
régészeti objektum sem volt ismert. Az utóbbi években azonban három telket mértek ide ki, 
melyeken lakóházak épültek, így a házak alaprajzával egyező méretű megelőző feltárások 
során több objektum is feltárásra került. 

A legnyugatabbi Lukács-telken 2008-ban a terület keleti felét, kiérkezésünk előtt már 
legyalulták, így az esetleg itt található objektumokat elveszíthettük. A ház alapfalainak ásása 
során objektum nem került elő, de azonosítottunk egy középkori megtelepedésre utaló réteget, 
melyből 12-14. századi cserepeket gyűjtöttünk (pl. körömbenyomásos rövid peremű 
fazéktöredék, illetve galléros peremtöredékeket – 110/10-13. kép). Egyértelmű volt tehát, 
hogy a közelben középkori objektumok lappanganak.  

A délebbi Péterfi-telken 2010-ben Darvas Lóránt végzett megelőző feltárást.1011 Sajnos 
a régészek ez esetben is csak azt követően érkeztek ki, hogy a domboldalból a markoló már 
„kiharapott”. Így már csak azt lehetett regisztrálni, hogy a keletre néző domboldal 
„metszetfalán” -70 cm-es mélységben egy sárga agyagrögös leásás indul, aminek 
regisztrálható hossza 3 métert meghaladta, mélysége/vastagsága 20-30 cm volt. Betöltéséből 
14. századi galléros peremű fazéktöredékek, illetve egy vöröses, füles kancsó töredékei 
kerültek elő. Ez alapján az objektumot feltételesen egy földbemélyített lakóháznak tarthatjuk 
(111. kép). A háztól keletre a metszetfalban egy felszíni tűzhely került elő, melynek kibontott 
sütőfelületéből több 14. századi galléros peremű fazekat sikerült kibontani (110/14.kép). 

A faluhoz legközelebb eső Gál-féle telken 2011-ben szintén Darvas Lóránt végzett 
megelőző feltárást. Kéziratos ásatási jelentésében nem tér ki az egyes objektumok 
ismertetésére, így azokat és leleteiket az illusztrációk alapján tudom bemutatni.1012 A feltárási 
felületen négy értékelhető objektum került elő. Az 1. egy kerek alaprajzú kemence (tűzhely) 
maradványa, melyből az Árpád-kor középső szakaszára keltezhető cseréptöredékek kerültek 
elő (rádlis, csiga- és hullámvonalasa oldalak, egyszerű lekerekített peremek). Ugyaninnen egy 
késpenge, vörösréz rúd, hajlított ólomlemez, illetve egy szeg (ár?) is előkerült. 

Vélhetően hasonló korú a 2. objektum, ami talán leginkább egy három tűzhelyből, 
kemencéből álló felületnek tartható. Kiemelt fontosságú az itt előkerült ezüst gyűrű melynek 
fejét vésett kettőskeresztet díszíti, hiszen hasonló gyűrűket a 12. század végi zabolai és 
petőfalvi temetőkből ismerünk (112/1. kép).1013 Az égett felület alól egy kicsiny, 4 cm hosszú 
rombusz alakú vas veretet gyűjtöttek össze. Ugyanitt több kis rézlemezdarabka került elő, ami 
leginkább műhelyhulladéknak határozható meg. 

A legnagyobb objektum egy négyzetes alaprajzú, eredetileg földbemélyített („C4A”), 
utóbb feltöltött és a jelek szerint kövekre fektetett talpgerendás házhely („C4”), amiből két 
kemence/tűzhely maradványa is előkerült (112/3-5. kép). Ezek közül a felső kemence 
sütőfelületéből („complexul 3.”) egy kiegészíthető edény töredékeit gyűjtötték össze (112/2. 
kép). Ez formája, egyszerű pereme és hullámvonalas díszítése alapján a 13-14. századra 
keltezhető. Ez egyértelműen fedte a korábbi ház („coplexul 4.”) gödrének betöltését, amiből 
galléros peremtöredékek, csigavonalas oldaltöredékek kerültek elő. Külön említést 
érdemelnek a simított felületű, vöröses, igényesebb edénytöredékek. A betöltésből púpus és 
egyenes hátú kések, illetve egy korai 13. századi sarkantyú ívelt szára és a hozzátartozó 

                                                 
1011 Ezúton is megköszönöm Darvas Lórántnak, hogy közöletlen ásatási jelentését tanulmányozhattam. 
1012 Itt is megköszönöm Darvas Lórántnak, hogy közöletlen ásatási jelentését tanulmányozhattam. 
1013 Székely 1993-1994. 293. (6/2), Székely 2001. 219. (6/12), Benkő 2012. 117. Darvas Lóránt ezzel 
kapcsolatos megbeszélésünkkor úgy helyesbített, hogy a dokumentáció adataitól eltérően, a gyűrű a tűzhelyek 
feletti 14. századi rétegből került elő.  
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csatok, illetve műhelyhulladéknak tűnő rézlemezdarabkák, ólomolvadék, tűk is előkerültek. A 
mélyített ház padlóján azonban archaikusabb jellegű hullámvonalas oldaltöredékek, illetve 
galléros peremtöredékek kerültek elő (113-114. kép). A veremház kemencéje a gödör 
északkeleti sarkában állt, szemközt a bejárattal, tetőtartó oszlopok nyomai nem kerültek elő.  

A 6. objektum egy kisebb (átm. kb 1 m) négyzetes gödör feletti tűzhely/kemence 
maradványa, melynek sütőfelületéből két galléros peremű 14. századi fazekat, illetve egy 
korai típusú bögre alakú kályhaszemet sikerült restaurálni, illetve egy finom anyagú, simított, 
gyorskorongolt kancsó (?) nyakrésze is előkerült (115/1. kép). A 14. századi rétegekből késtok 
élvédője és tüskés nyelű kés, illetve egy ívelt szárú, ezüst tausírozással díszített csillagtarajos 
sarkantyú is előkerült, ugyanakkor a korábbi rétegekből, objektum nélkül ugyan de Árpád-
kori kerámiát is gyűjtöttek (rövid levágott peremek, rádlis díszítés – (115/3. kép). 

Az ásatási felületen tehát a 12-14. század közötti lakottságot sikerült igazolni. A 12. 
századi nyomok azt sejtetik, hogy a térségben ekkor már kifejezetten sűrű, a maival 
összevethető településhálózat jött létre, hiszen egy 5 km sugarú körben több kortárs lelőhely 
is található (Csíksomlyó-Fodor-kert 4 km, Zsögöd-homokbánya 3 km, Csíkszentkirály-
Karimósarka 3,4 km távolságra fekszenek).  

A földbe mélyített ház és a felette felépített talpgerendás lakóház kora a leletek alapján a 
13-14. századra tehető, de a közelben egy rangosabb 14. századi lakóház is lappang. A két 
periódusú lakóház fontos adalékokkal szolgál a vidék középkori történetéhez. Egyrészt 
kézzelfoghatóan illusztrálja, hogy a 13-14. századra tehető az a folyamat, amikor a földbe 
mélyített házakat a felszínre épített épületek váltják fel. Másrészt a fejlődés lassú változására 
utal, hogy a felszíni ház azonos alaprajzú, még mindig egyosztatú épület volt. Ugyanakkor 
aza tény, hogy az új épület közvetlenül a korábbi ház betöltött gödre felett jött létre azt sejteti, 
hogy ekkor már valamelyes rögzülhetett a telek, és azon belül a ház(ak) helye is.  

Az itt talált vöröses kancsótöredékek mind hangsúlyosabban vetik fel annak a 
valószínűségét, hogy a kotormányi darabok nem egyediek térségünkben, így egyre 
valószínűbbnek tűnik, hogy ne import árunak tekinstük őket, hanem helyi fazekasok 
termékeinek. 
 
25.3.3. Kőhegy 

A lelőhely Csíkszentlélektől délnyugatra, a Szentlélek-patak jobb partján található. A 
mára már jórészt kőbánya által eltüntetett hegycsúcson több őskori kultúra leletei mellett 
csekélyebb számban ugyan, de késő népvándorláskori és/vagy középkori (10-12. századi) 
cserepek is előkerültek.1014 

A cserepek első pillantásra kora Árpád-korinak tűnnek (hullám és hullámvonalköteges 
dísz, egyszerű peremek), de néhány jellegzetes Árpád-kori díszítés (pl. körömbenyomás, rádli, 
fésűs beböködés) hiánya, illetve az esetenként kifejezetten rövid peremek miatt lehetségesnek 
tartom, hogy egy részük a 11. századnál korábbi. Értékelésüket nehezíti, hogy ugyanitt egy-
egy 13-14. századi galléros perem, ill. későközépkori töredék is előfordul. Elképzelhető tehát, 
hogy e dobozba egy nagyobb területet felölelő terepbejárás darabjai kerültek be, azaz a 
lelőkörülményeket és a lelőhely meghatározását bizonytalannak tartom (116. kép). 

Mindettől függetlenül feltételezhető, hogy a falutól viszonylag távol álló domb csúcsát 
megfigyelési, megerősített helyként használták. Amennyiben a késő népvándorlás kori 
meghatározás bizonyul helyesnek, úgy a leletek elhelyezkedése azt sejtetné, hogy a korabeli 
település nem az Árpád-kori falvak megszokott rendszerébe illeszkedik. 

 
 
 

                                                 
1014 Ltsz.: 900. (174. láda), Rep. 191-192. A régészeti repertórium itt ugyan 13-14. századi leleteket említ, de az 
eddig ismert töredékek archaikus jellegük miatt ennél korábbra keltezendők. 



 186 

25.3.4. Mikes-kert  
A Mikes-familia „kúriájának romjai még ma is látszanak” – írták a 20. század 

elején.1015 Az elbeszélések szerint a Mikes-kertben elkülönülten állt a Mikes-kúria romja, 
mellette kutat és halastavat is említettek.1016 Noha a 16. századig azonban forrásaink nem 
említenek a Czakókon kívül más előkelő családot a faluban, előfordulhat, hogy a Mikesek egy 
korábbi udvarházat szereztek meg, amely akár a Czakók középkori kúriája is lehet. 
 
 
26. CSÍKSZENTMÁRTON 
 
25.1. A falu Alcsíkon a Szentmárton-patak mentén (az Olt balparti mellékvize) húzódik (117. 
kép); román neve Sânmartin; Csekefalvával együtt alkot egy községet és „egyházmegyét”; a 
helynév a templom védőszentjének nevéből alakult. 
 
26.2. Írott adatok 

Több egyházas társához hasonlóan a falu első adatolása 1333-1334-ből maradt fenn, a 
pápai tizedjegyzék szövegében.1017 

Az első ismert csíki címer és nemességadományozó oklevél 1456-ban Jacobus Becz 
de Chijkijzenthmarthon-t jelöli meg a névsorban elsőként a közös kiváltságban részesülők 
sorában: apai nagybátyja Csíkszentgyörgyi Becz Bálint, és fiai Barabás és Péter, rokonai 
Árokpataki Simon, Szentsimoni Tamás és Máté, néhai Galambfalvi István fia Antal, néhai 
galambfalvi György fiai András, Péter és Gergely, illetve Csíkszenttamási Szilveszer és fia, 
Lázár.1018 

1567-ben a 25 denáros adólistán Zent Marthon 47 kapuval szerepel, majd a főemberek 
és lófők 1569 körüli összeírásában, Zent Marton  15 fővel van feltüntetve (Zent Marton. 
Kelemen Istuan, Bochkor Marton, Potjo Balint, Demeter Balas, n. Albert Peterne, n. Peter 
Balasne, n. Bertalan Ferenczne, Mjklos Kelemen deserta, Bodo Mjhal, Kerestes Janus, Jakab 
Andras, Debrej Kerestes, Dienes Andrasne, Bot Istuan, Janus Ferenczne).1019 

Chykzentmarton-i Jakab András Zentmarton-i, Jakabfalwa-i, Menessag-i, Zentimre-i, 
Chyekefalwa-i és Zentgeorgy-i székely örökségeire 1570-ben kapott oklevelet.1020 Andreas 
Jakab, franciskus Janos, Valentinus Potio, Georgius Janos, Joannes fewstes, Nicolaus 
Bertalan de Zenttmarton, illetve Mattheus Rezeg judex …. in Zentmarton nevét.1021 1571-ben 
egy szentkirályi örökségi perben szerepel agilisként Antonius Hadnagy, Thomas Marton, 
Franciscus Nagy de Zentmarton, mint a perben eljáró királyi emberek.1022 

1573-ban említik Ispán (Csányi) Margitot, aki ekkor relicta Egregy Agilis condam 
Michaelis Kechyethy de Chyk Zent Marton, kinek Báthory István erdélyi alvajda férje 
halálától számítandó egy esztendeig perhaladékot engedett. Az ezzel kapcsolatos következő 
iratból (1574), noha az esetben Chyk Zentmarthon szintén megjelenik, kitűnik, hogy mind 
Maros-, és Udvarhelyszéki javadalmakról, és ezek ügyében eljáró odavaló személyekről van 
szó. Akárcsak az ügy 1579-es további szakaszában, amikor újra megemlítik Chik 
Zenttmarthon in praedicta sede Siculicali Maros (így!) birtokot. A bizonytalanságot eme 
oklevél egyik bejegyzése oldja fel, ahol a (Mol)endino super fluuio Nyarad in territorio 
eiusdem possessionis Chikzenttmarthon adiacente említenek. Így aztán bármilyen regényes 
                                                 
1015 Ferencz 1935. 50. 
1016 Vámszer 2000. 49. 
1017 MonVat 112., 16., 132., EO II. 412. 
1018 SzO I/170-171. 
1019 SzO II/220., 276. 
1020 SzO II/205; EFK 83. (257.) 
1021 SZO II/288. 
1022 SZO II/316. 
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lenne a domus et Curia Nobilitaris, Nec non Molendinum praetitulatum intra veras metas 
eiusdem possessionis Chik Zenttmarthon az ismeretetlen úton-módon Kecseti Mihályra hárult 
ősi Becz-kúriával és hozzátartozó javakkal azonosítani, a fenti oklevelek tárgya a maros-széki 
Nyárádszentmárton, melynek az újkora már elenyészett előneve valószínűleg összefügg a 
szomszédos Csíkfalvával. A csíkszéki adatok közül ki kell iktatnunk.1023 

1581-ben János Ferenc fiai György és Ferenc kaptak új adományként örökjogon lófői 
udvarházat, illetve Felsőfaluban (Kászon) népes jobbágytelket, melyet korábban is 
birtokoltak, de nem volt róla oklevelük.1024  

Az 1576-os 50 denáros adót fizető főemberek sorában Zentmarton-on a fejedelmi 
tulajdonban lévő birtokok után fizetett 16 forintnyi tétel mellett Becz Imre 1, Becz Pál árvái 
50 denárral, Lacz János szintén 50 denárral, és Imre György 1 forinttal szerepel.1025 A század 
végén Becz Tamás is birtokolt a faluban, ez a birtokrész szerepel ugyanis abban az 1601-es 
levélben, több más birtoktesttel együtt, melyben Báthory Zsigmond fejedelem megígérte 
Lemhényi Csomortányi Tamásnak, hogy kozmási Becz Tamás lánya, Erzsébet halála esetén 
rászállnak.1026 Ennek ellenére 1602-ben nem írtak össze főembert, nemest a faluban, sem 
1614-ben, amikor a faluban 109 főt írtak össze, így tekintélyes településnek számított.1027 

1619-ben azonban kiderül, hogy mi lett a korábbi szentmártoni és csekefalvi Becz-
birtok sorsa. Akkor a Z. Marton media pars településen ottlakó fő embert nem írtak össze, de 
a jobbágyokhoz a következő megjegyzést fűzték: Beldy Kelemen vram Eós Jobbagÿ. Az 
Altera pars possessionis Z. Marton-ban Beldi Kelemen vram Eős job. volt 4 (,!) fő. 1614-ben 
93 főt írtak össze Csekefalván.1028 E jobbágyok, miként az a tusnádi adatokból kiderül Reghi 
Jobbagiok Beldi Vrame, kik az Beczeket is Zolgaltak es azok posteritassok.1029 A kúria a 17. 
század végén már magára volt hagyva, egy 1690-es végrendeletben már A’ puszta kű háznál 
írtak össze egy földet.1030 

 
26.3. Régészeti lelőhelyek 
 
26.3.1. Szent Márton plébániatemplom 

A Szent Mártonnak szentelt plébániatemplom ma a falu központjának számító, beépített 
területen, a falut átszelő 12A országút mellett fekszik. A templom ma nem mutat középkori 
eredetre utaló jeleket. A meglehetősen jellegtelen épület szentélye sokszögzáródású, 
támpillérek nélküli, hajója némivel szélesebb, melyhez déli oldalon portikus és karzatfeljáró, 
nyugatról harangtorony, északi oldalon mellékkápolna és sekrestye csatlakozik (118/1. kép). 

A 14. században említett, bizonyára Árpád-kori templomnak egyetlen részlete, vagy 
egyetlen kőfaragványa sem maradt fenn, míg a későbbi periódusokból az átépítés ellenére 
megmaradt a középkori oltárának Madonna-szobra, amely ma kissé átfestve és koronával 
kiegészítve a templom északi falában kialakított fülkében helyeztek el. Felirata: ANNO 
DOMINI 1525. Szintén e korszakból származik a cinteremfal déli belső falába elhelyezett, 
vakárkádos mérmű- és fiatornyos megoldást utánzó, kőből faragott szentségtartófülke. Szintén 
a gótikus templom tartozéka volt a kehely alakú, szögletes medencéjén keretbe helyezett 
pajzsokkal, nóduszán három gyűrűvel, talpán függőleges tagolással díszített kőből faragott 
keresztelőmedence is (118/2-4. kép). A falu középkori templomát több forrás szerint 1749-ben 
bontották le, és helyette újat építettek. Mai formáját 1802–1817-ben nyerte, amikor bővítik, 
                                                 
1023 SZO IV/24. 28-30., illetve 65-67. 
1024 EFK I/188. (40.) 
1025 SzO IV/44-45. 
1026 SzO IV/149-150. 
1027 SzO ú.s. IV/87., 499-501 
1028 SzO ú.s. IV/652-657. 
1029 SzO ú.s. IV/643. 
1030 Tüdős 1998. 221. 
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régi tornyát változatlanul megőrizve.1031 A torony déli falán 1749-es építési felirat olvasható. 
1592-ből Moldvai István plébános neve ismeretes (118/6. kép).1032 

Léstyán adataitól eltérően azonban a középkori templomnak nem volt kőből épített 
harangtornya, a 17. század közepén említenek a harang labnal egy szántót.1033 A 18. századi 
vizitációk szerint a templom mellett egy külön fatorony állt: Turris lignea extra caemeterium 
Campanae 2, benedictae (1714), Turris lignea scandulis tecta extra caemeterium in qua 
campanae duae (1731).1034 Ebben volt elhelyezve a középkori harang, melynek felirata 
ANNO DOMINI 1 CCCCLXXXXV JAR (1495).1035 

A templomot övező lőréses cinteremfal a 18. század előtt épülhetett, a század elején 
ugyanis romosként említik (caemeterium lapideum ruinatum).1036 Ennek falába a 
szentségtartófülkét vélhetően utólag, a gótikus szentély lebontását követően falazhatták be.  

2009-2010-ben, illetve 2012-ben a templom körül kiterjedt munkálatokat végeztek, 
melyeket sikerült hellyel-közzel szemmel kísérni. Az alap mellett ásott szűk munkagödrökben 
2009-ben azonban csak korlátozottan lehetett megfigyeléseket végezni. A déli karzatfeljáró 
alapozásának megerősítésekor kiderült, hogy a falak mellett fél és egy méter között váltakozó 
feltöltés található. A hajó délnyugati sarkánál az alapozás középkori jellegű, úgy tűnt, hogy a 
nyugati fal legalább részben középkori, és eredetileg támpillér nélkül épült. Alatta egy 
visszabontott fal (?!) is érzékelhető volt. Nem világos azonban, hogy ez egy később 
melléépített és utóbb elbontott délnyugati saroktámpillér alapja lehetett-e, avagy a sarok egy 
korábbi falra épült rá. A déli karzatfeljáró egyértelműen utólag épült a hajófalhoz, így annak 
jóval korábbinak kell lennie. Utólagos a hajófalhoz képest a déli portikus épülete is. A 
karzatfeljáró keleti oldala mellett ásott gödörből bontásból származó habarcsnyomos 
középkori kőfaragványok kerültek elő. Az északi hajófal alapozása szintén középkori jellegű, 
alapozási párkánnyal, falszövetéből hiányzik a tégla. Az északi mellékkápolna utólag épült a 
már meglévő sekrestye mellé. 

A hajó középkori eredetére utal a padlástérben látható, az új torony és a jelenlegi barokk 
boltozat által közrezárt rézsűs oromfal (?!) részlete is (118/5. kép). A sekrestye padlásán az 
északi oldalon talán egy támpillér visszabontott részlete is látható. Ez alapján arra 
gyanakszunk, hogy a középkori templomot még sem bontották le teljes egészében. Ezt a 
feltételezést régészeti ásatás és alapos falkutatás dönthetné el. 

A déli portikus mellett ásott árokból gótikus nyíláskeretek darabjai kerültek elő (118/7-
10. kép). Szintén a felügyelet során került elő a cinteremből egy gótikus támpillér faragott 
vízvetőjének darabja. Ugyanekkor a cinteremfal északi külső támpillérében egy egyszer 
hornyolt pálcatagos faragványt találtam, ami gótikus ajtó szárkövének tűnik. 

 
26.3.2. belterület –a Szentmártoni-patak jobb, északi partja mentén  

A 327. számú ház kertjében Árpád-kori jellegű lekerekített peremű, hullámvonalas 
töredéket, 13-14. századi tagolt peremeket, illetve későközépkori oldaltöredékeket és 
csempetöredékeket gyűjtöttem. A 336. számú telken (tulajdonosok: Kelemen József, Gergely 
Mária) őskori, gót leletek mellett kora Árpád-kori hullámvonalköteges, levágott peremű 
edénytöredékeket, illetve későközépkori csempetöredékeket gyűjtöttem (119/1-9. kép). 

 
 

                                                 
1031 Orbán 1869. 43-44., Köpeczi 1929. 397., Léstyán 2000. 256-257. Szerinte a templomot 1749-ben teljesen 
lebontották. Karczag – Szabó 2012. 609. 
1032 Forrai é.n. 159-160. 
1033 Szabó T. 2006. 43. 
1034 Inquisitio, ERKEJ 138. 
1035 Benkő 2002. 250-251. 
1036 ERKEJ 137. 
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26.3.3. Belterület - plébánia. 
A patak bal, déli partján, a plébániától észak, északkeletre Árpád-kori oldaltöredékeket 

és 13-14. századi anyagot gyűjtöttem. 
 
26.3.4. Becz-kúria 

A faluban bizonyosan állt a 15. században nemességet kapó Becz Jakabnak udvarháza. 
Ez az egyetlen csíki udvarház, melyről középkori forrás megemlékezik. 1586-ban egy 
vallomásban így említették: Lacz Ferencz Zent Marthoni Chekeffalui Nemes Ember ... azt 
valla, Tudom hogj az hol Becz Imreh lakik Zent Marthonona az Attyarol maratt helj, Nem 
adomány.1037 

A kúriának 19. század közepén még látható falai voltak, melyekről így vallottak a 
helyiek: „A templom közelében van egy terjedelmes kert, s abban kőépületek romjai, 
nevezetes arról, hogy 1583-ban Becz Imre Csík, Gyergyó és Kászon székek főkapitánya, mint 
tulajdonában, ottan lakott.”1038 

Orbán Balázs leírása szerint „A falu között, Sándor László kertjében, némi romok 
vannak, melyekről az a hagyomány, hogy ott azon hires Becz Imrének feküdt fényes 
udvarháza, ki Csík, Gyergyó és Kászonszék főkapitánya, az agyagfalvi gyülésen Csíkszék 
követe volt, s kit 1521-ben Zápolya notáztatott”.1039 A Sándor-féle telek Nagy Jenő telkével 
azonos, amelyen ma a gyermekmentőszolgálat működik. Erre utal az is, hogy a 17. századi 
források a falu szélét jelöli meg egy elhagyott kúria helyeként: Kasteljnal írnak össze egy 
szántót, 1688-ban Az Falu vegiben a ’Puszta ko házat említenek.1040 

A területen több alkalommal jártam, de nem sikerült középkori falakat azonosítani. 
Valószínűnek tűnik, hogy a 19. század végén a jelenlegi épület építésekor elbányászták a 
falakat, netán a ma látható épület teljes egészében rátelepedett a korábbi falakra. A több 
intézménynek helyet adó nagy alapterületen elterülő épületcsoport udvarát nem művelik, a 
virágágyásokban nem találtam középkori leletet. 
 
25.3.5 Krisztus Teste kápolna 

A falu északi szélén, a Vásárhely nevű helyen, az útelágazásnál álló kápolnát többen is 
késő középkorinak tartják.1041 Falkutatás és ásatás hiányában építésének kora bizonytalan, de 
a középkori keltezés érveként említett szemöldökgyámos faragvány archaizáló formája 
ellenére sem tűnik középkorinak (119/10-13. kép). 
 
25.3.6. Elpusztult középkori kápolna 

Egy 1606-os adat viszont valóban említ egy kápolnát („Az Kapolnara hagoban”).1042 E 
helynév alapján aligha lehet azonos a falu szélén, a mezőben álló, út menti Krisztus Teste 
kápolnával, hanem a falutól távolabbi dombon, hegyeken keresendő. Helyiek elbeszélése 
szerint (Ferencz Szabolcs) az erdőben talán alapfalai is látszanak. 

 
 

27. CSÍKSZENTMIHÁLY 
 
27.1. A falu Felcsíkon a Rákos-patak felső folyása mentén helyezkedik el (120/1-3. kép); 
román neve Mihăileni; az Ajnádot és Vacsárcsit is magába foglaló Csíkszentmihály község 

                                                 
1037 ESzT VIII. 103. 
1038 Pesty 1864. 
1039 Orbán 1869. 43. 
1040 Szabó T. 2006. 42-45. 
1041 Keöpeczi 1929. 397., Léstyán 2000. 257. 
1042 Szabó T. 2006, 42. 
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központja; területén állt a Szent Mihálynak szentelt plébániatemplom; a helynév a templom 
védőszentjének nevéből alakult. 
 
27.2. Írott adatok 

A település és plébánosa szerepel az 1333-1334-es pápai tizedlistán, ami alapján Árpád-
kori eredetük nagy bizonyossággal állítható.1043 

A falu életében jelentős szerepet játszó Sándor-család egyik tagja, István 1401-ben 
előkelő székely családból, az Aporoktól hozta Kata nevű feleségét.1044 Állítólag az 1479. 
október 13-án lezajlott kenyérmezei ütközetben a csíki primorok közül hősiesen küzdött a 
csíkszentmihályi Sándor Mihály és a szintén csíkszentmihályi (?!) Andrássy Lázár is.1045 

1539-ben arról éresülünk, hogy a Majlád István erdélyi vajda Barlafi Demeter in 
possessione Zent Mijhal vocata, in sede chijk lévő örökségét Véczkei Székely János ellenében 
néhai Zsögödi Czakó Benedek özvegyének Margitnak és gyermekeinek Kristófnak és 
Margitnak ítéli. Ugyanekkor említik Egregius Michael Sandor de Zent Mijhal és Joannes 
Zekel-t, akik birtok részeit omnibus Terris Arabilibus, ac siluis et pratis ville, eciam Nijres 
vocatis jogtalanul élvezték.1046 Ez alapján egyértelműnek tűnik, hogy a 16. század elején a 
marosszéki személyeknek is volt részbirtoka a faluban. Ez alapján nem kizárható, hogy az 
ajnádi kápolnával kapcsolatos hagyománynak, mely Bernáld/Bernárd/Bernád nevű alapítóról 
szól, valós történeti értéke van. 

A Sándor-család István nevű tagja 1550-ben egy Kászon felől érkező moldvai betörés 
során vesztette életét a Nyerges alatti csatában, ahol a csíkiak siekeresen megállították a 
moldvai hadakat.1047 Sándor Mihályra visszatérve, ő később több országos jelentőségű ügyben 
is részt vett. 1551-ben Sándor Mihály és Petki Bálint képviseli a székely főembereket egy 
Fráter Györgynél tett követségben.1048 Szintén ő tárgyalt János Zsigmond Erdélybe való 
visszahozatala ügyében 1553-ban Andrássi Mártonnal, Daczó Pállal és Kendi Ferenccel 
együtt. 1554-ben Agiles et Egregij Blasius Bernad et Michael Sandor Nuncij et Oratores 
vniuersorum fidelium Siculorum nostrorum együtt képviselte a székelységet I. Ferdinánd előtt régi 
szabadságaik és adómentességük érdekében.1049 1558-ban Sándor Mihály szedte fel a csíkiak 
adóját.1050 

1562-ben a felkeléshez csatlakozott a csíki előkelők közül Andrássi Márton, Lázár 
István, Lázár János, Sándor Mihály is.1051 Talán ennek tudható be, hogy az ígéretes kezdetek 
ellenére család a 16. század második felében nem tartozott a legfontosabb csíki előkelők közé, 
így pédául nem szerepelnek és nem is kaptak jobbágyportákat az 1566-os adományozáskor 
sem. 

A 25 denáros adólistán 1567-ben Zent Mijhalij ...64 portával szerepel, míg az 1569 
körül a főemberek és lófők összeírásában Zent Mijhalij-t 12 fővel írták össze (Zent Mijhalij. 
Lazlo Mathe judex Few emberek. Sandor Mjhalne Sandor Istuan Lofeijek. n. Anthal Istuan 
Zanchjok Istuan Sebe Benedek Sandor Ferencz Barrabas Peter Barrabas Istuanne Gergel 
Sandor Bartalius Janus Teoreok Janus).1052 

Ekkor tehát a falu egyedüli főemberei a Sándorok voltak. Az 1576-ban összeállított 
főemberek által fizetett 50 dénáros adó összeírásában Szent Mihally-on az alábbi adózók és 

                                                 
1043 MonVat 112., 116., 132., Eo II. 412. 
1044 Tüdős 2002. 129. 
1045 Endes 1938. 27. ld. Balogh 2005. 27. 
1046 SzO II/56-59. 
1047 Székely krónika 639. 
1048 Sándor 1914. 11. 
1049 SzO II/112-114. illetve VIII/287-288. 
1050 Székely krónika 641. 
1051 Balogh 2005. 40-41. 
1052 SzO II221., /271. 
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összegek szerepeltek: Illustrissimi Principis 35 fl 50 d, Stephani sándor 1 fl, Petri Jánissi 1 fl, 
Bartholomaei Jánossi 1 fl, Johannis Geréb 1 fl, Pauli Ágoston 50 fl.1053 A fejedelem birtokába 
tehát 71 jobbágyporta tartozott, ami egy átlagnál nagyobb falu családszámának felelt meg 
akkoriban. 

1577-1578-ban újra említik Stephano Sandor de Szent-Mihaly-t Lázár Farkas új 
birtokaira vonatkozó beiktatási oklevélben.1054 1614-ben Csíkszentmihály 166 családfővel a 
legnépesebb csíki falvak közé tartozik.1055 Az itt összeírt 164 családfő alapján igazoltnak 
vélem azt a feltételezést, hogy e kirívóan nagy érték annak is köszönhető, hogy ideszámolták 
az akkor már bizonyára létező Ajnád lakosságát is.1056 

Csíkszentmihályról származik az egyik legkorábbi csíki falutörvény 1639-ből, amiben a 
határhasználatról, bíráskodási kérdésekről hoztak közösen végzéseket.1057 
 
27.3. Középkori régészeti lelőhelyek 
 
27.3.1. Szent Mihály plébániatemplom 

A régi térképek tanúsága szerint a templom eredetileg két halmazosodott falu/falurész 
(?!) közötti üres területre épült és egyben Ajnád plébániatemploma is. Adatok hiányában 
azonban nem világos, hogy a jelenleg Csíkszentmihályként ismert település egy falu és annak 
a szege, avagy két külön település összeolvadásából jött-e létre. Az 1333-1334-ben összeírt, 
bizonyára Árpád-kori templomnak egyetlen faragványát sem ismerjük. 

A templom szentélye késő gótikus, sokszögzáródású, sarkain támpillérek támasztják, 
belül boltozott (120/4-5. kép). A boltozat záróköveinek címerét a Hont–Pázmán 
nemzetségével vélik azonosnak, és így a nemzetségből származó János erdélyi vajda hivatali 
ideje alapján (1457–1467) 15. század közepi építésre következtetnek.1058 A szentély 
középkori oltárairól két 18. századi vizitáció is említést tesz, (Altare majus non consecrata. 
Duo alia minora imperfecta. 1716, illetve: Altaria tria, in maiori reperitur statua lignea 
Sancti Michaelis Archangeli 1731). A Szent Mihály szobor, mely arcvonásai alapján a 
somlyói faragványokkal rokonítható, a központi oltár korát a 16. század első negyedére 
valószínűsíti.1059 A szobor ma a Csíki Székely Múzeum egyháztörténeti gyűjteményében 
található. 

A hajó északi belső falán kétsávos regiszterben több freskótöredék látszik. A keleti 
töredéken Krisztus látható a kereszten, két oldalán Mária és János térdel. Ettől nyugatabbra és 
magasabban, részben a karzat által takart északi falon a Szent László legenda kis részlete 
látható. A ló szőrzete, a lovas lábpáncéljának részletei alapján a töredék nagy biztonsággal 
köthető a derzsi falkép köréhez, melynek 1419-es felirata alapján a csíkszentmihályi falkép is 
a 15. század első felére datálható. 1060  Nyugati kapuja késő gótikus, csúcsíves faragvány 
(121/2-5. kép). 

A templomban állítólag volt egy középkori rovásfelirat is, ami egy 1501-es évszámmal 
ellátott festett karzatra volt felírva („valami churus deszkának hulladékán valának írva”), de 
ezt csak Németh József címzetes kanonok 1797-ben írt leveléből ismerjük.1061 Orbán Balázs, 
Gyarmathy Sámuel nyomán tudósít a rovásfeliratról, melynek olvasata: „Urunk megettege 

                                                 
1053 SzO IV/44-45. 
1054 SzO V/106-107. 
1055 SzO ú.s. III. 517-519. 
1056 Sándor lvt. 72-73. 
1057 SzO VI. 65-69. 
1058 Köpeczi 1929. 388-389., Léstyán 2000. 257-258., Entz 1996. 226. 
1059 Balogh 1943. 141/8, 128, 157. 
1060 Jékely – Kiss 2008. 60-61. 
1061 Balogh 1943. 221., Forrai é.n. 159-60. szerint a felirat szövege: csináltatta sándor 1111-ben, ill. a másik: 
ezen kép rámát csináltatta. 
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fogván iránk egy ezer négyszerte százegy esztendőt, Mátyás mstr. Gegly mstr. Cseálták”, de 
azt csíkszentmiklósinak tartotta.1062 Utóbb viszont Endes Miklós, Németh Gyula levéltári 
kutatásaira hivatkozva, a csíkszentmihályi templomhoz kötötte a feliratot.1063 

A tornyot, a párkány alatti elfalazott csúcsíves nyílások alapján középkorinak tartja a 
szakirodalom egy része (121/6. kép).1064 Benkő Károly a torony 1715-ös feliratát és 1666, ill 
1687-es harangjait említi.1065 Más szerzők szerint a középkori torony 1694-ben oly mértékben 
megsérült, hogy le kellett bontani. A toronyról a 18. századi vizitációk így írnak: In fine turris 
nova (1716), majd 1731-ben Turrim lapideam recenter exstructam.1066 Rozettákkal díszített 
szemöldökgyámos nyugati bejárata csak formájában emlékeztet középkori faragványokra, 
újkori faragvány. Orbán, Szepesi nyomán, egy 1103-as évszámos feliratot említ a tornyon, 
illetve 1552-es chronostikont idéz, továbbá ő említi elsőként 1666-os és 1687-es harangját.1067 
A hasonló jellegű tornyok dendrokronológiai vizsgálatai alapján valószínűnek tűnik, hogy a 
18. században csak magasítás törént, míg az alsóbb szintek, ideértve a csúcsíves abalakok 
szintjét is, a 17. század végén épülhettek meg. Ez esetben az itteni faelemek 
dendrokronológiai vizsgálata hozhat még új eredményt ebben a kérdésben.  

A templomot övező lőréses, „sarokbástyás” védőfal korát a 17. századra teszik.1068 
1819-ben a hajó jelentős átalakításon esett át, ekkor építették déli oldalához a déli 
melléképületet. 

A nyílt területen álló templom jelenleg is jól elkülönül a falu halmazosodott részeitől, 
szabálytalan alakú lőréses, támpilléres keírőfalának nyugati szakasza, alaprajza alapján, 
bizonyára a középkori cinterem vonalát követi. A szentély lábazati párkánya a hajón nem 
folytatódik, így arra gyanakszunk, hogy az a szentélynél korábbi templom hajófala. Erre utal a 
hajó 15. század eleji kifestése is. A szentély középkori ablakainak csúcsíves záródása még ma 
is jól látható az újkorban lekerekített jelenlegi felső rész felett, azaz a mérművek jó eséllyel 
ott lappanganak, kibonthatók és bemutathatók.  

A templom körül valamikor a ’90-es évek végén vízelvezető árkokat ástak. Szintén 
azidőtájt a templom belsejében felszedték a padlót, és mintegy félméteres mélységig 
kihordták a földet, de ekkoriban semiféle régészeti felügyelet nem történt.1069 
 
27.3.2. Sándor-kúria (1.) 

A faluban két Sándor-kúria helye ismert. Ezek egyike a patak bal, déli oldalán 
található, a másik Biális, vagy Minier-kúria néven a patak túloldalán mintegy 180 méterre 
észak-északkeletre található, ma posta működik benne. Valószínű azonban, hogy a 
Sándoroknak a középkorban volt olyan udvarházuk, melynek kéménye és pincéje már kőből 
épült. 1719-ben tanúk vallották egy per során, hogy a tatárjárás (1694) előtt Sándor 
Mihálynak csak faházai voltak, és megjegyezték, hogy a kő házakat ifj. Sándor Mihály 
építette „az kő kéményen, kő pincés, bolton és egy kis régi csűrön kivül”, illetve egy másik 
tanú szerint: „Az kémén alja és pincze megvolt azelőtt is, úgy tudom”.1070 Az udvarházat 
Vámszer Géza felmérte, rajzán egyártelműen feltűntette a vélhetően középkori eredetű kő 
részleteket (122/2. kép) 

                                                 
1062 Orbán 1869. 74. 
1063 Endes 1938. 71. 
1064 Gyöngyössy 1995. 106. 
1065 Benkő 1853. 59. 
1066 Iquisitio, ERKEJ 129.  
1067 Orbán 1869. 73. A toronyfelirat aligha hamisítás, inkább az 1703-as évszám félreolvasata lehet. 
1068 Gyöngyössy 1995. 108., Karczag – Szabó 2012. 610. 
1069 Tóth 2003. 2/1. 
1070 SzO VII/265. 
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A két épület között elhelyezkedő új óvoda megelőző feltárásán csak szórványosan 
kerültek elő koraújkori töredékek, a leletek többsége 4. századi településre utalt.1071 
 
27.3.3. Biális/Minier/Sándor-kúria (2.). Ld. előző lelőhely adatai. Ha kőházai nem is voltak a 
Sándor-családnak, a 16. században rangos fából épült udvarházzal mindenképpen számolni 
kell a környéken. Erre vonatkozó régészeti adataink egyelőre nincsenek. 
 
27.3.4. Külterület – Cibrefalva 

A helynév –falva utótagja ellenére a településrészt önállóan forrásban nem említik, így 
azt Csíkszentmihály egyik részének kell tartanunk. Pusztulásának ideje viszont jól ismert, 
1694-ben a betörő tatár had első célpontjaként teljesen felégették, és utóbb nem települt 
vissza.1072 A lelőhely Csíkszentmihálytól keletre a patakvölgyben terül el, melyet jól látható 
módon, bizonyára malmok működtetése érdekében több ágra vezettek el 

Ennek köszönhető, hogy a gyepréteg alatt viszonylag magasan jelentkeznek az 
elbontott, elpusztult házakat jelző kövek, illetve régészeti rétegek, de a területen sorozatos 
bolygatással kell számolni. A lelőhelyen a ’80-as évek első felében Szőcs János és Ferenczi 
Géza ásatott.1073 Ennek során több házhelyet azonosítottak, illetve 16-17. századi leleteket 
gyűjtöttek be.1074 Az ásatás mindeddig feldolgozatlan, a leletanyag közöletlen.1075 A 
lelőhelyről Szőcs Vince helytörténész több kályhacsempetöredéket gyűjtött be.1076 A falurész 
kezdetei, a régészetei adatok alapján, a 16. százdtól iundulnak (122/3., 123. kép). 

 
27.3.5. „Szentmihály” lelőhelyről származik egy kézikorongon, hurkatechnikával készített, 
tagolt peremű 13-14. századi edénytöredék (ltsz: 487/15. láda, vaskori töredékek között), 
illetve egy hullámvonalas oldaltöredék (ltsz. 480, 122/1. kép). 
 
27.3.6. Ajnád – Szent István-kápolna. (Ld. Ajnád). 
 
 
28. CSÍKSZENTMIKLÓS 
 
28.1. A falu Felcsík keleti felén a Moldvába menő út mentén a hegyek lábánál fekszik a 
Szentmiklós-pataka mentén (124. kép); román neve Nicoleşti; Borzsovával és Csíkszépvízzel 
együtt Csíkszépvíz község része; itt áll a Szent Miklós plébániatemplom; a helynév a 
templom védőszentjének nevéből alakult. 
 
28.2. Írott adatok 

Plébániatemplomos településként a szentmiklósi pap szerepel az 1333-1334-es 
tizedlistán.1077 1495-ben egy jenőfalvi egyezségben említik Anthonius Miclosy, Paulus 
Domochus, Georgius Ranchy, Thomas Abramfy, Demetrius Bartha, Blasius Kary de Senth 
Miclos nevét.1078 

                                                 
1071 Botár 2011b. 
1072 Orbán 1869. 73-74. 
1073 Szőcs 1982., 1985. és az ásatási naplók a CsSzM irattárában. 
1074 Hargita megye régészeti repertóriuma innen mindössze bronzkori cserepeket említ. A kályhacsempékhez ld. 
Kémenes 2005. 114-119. 
1075 Ltsz: 2907-2926., 3003., 3107., 3224-3491., 3687-3819., 3969-4007., 4088-4109., 4112-4117., 4121-4313., 
5609-5627. 
1076 Szőcs – Szőcs 2008. 97-98.  
1077 MonVat 112., 116., 132., EO II. 412. 
1078 SzO VIII/167-168. 
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1567-ban 25 denáros adólistán Zent Mijklos 22 portával szerepel, míg 1569 körül a 
főemberek és lófők összeírásában Zentmijklos 14 fővel van feltüntetve (Zentmijklos. Botos 
Marton Judex. Lofeijek. n. Erews Mathe Beno Istuan Kossa Mijhal Mezej Marthon Tamas 
Janus Illies Ambrus Mjhal Deak Bolio Georne vidua Benedek Andras Thamas Lazlo Karj 
Miklos Kos Mjhal Damokos Georgj).1079 Közülük Mezey Mártonnak, illetve családjának több 
szomszédos faluban volt birtoka. Rakos-i Mezey Miklós, Péter és Mihály, illetve 
Amadefalwa-i Mezey János és Zentmiklos-i Mezey Marton (nobiles et agiles) 1570-ben 
kapnak adománylevelet már korábban is meglévő Rakkosffalwa, Georechifalwa és 
Zepwyszfalwa-i birtokaikra.1080 

1573-ban kelt Báthory István erdélyi vajda vallató parancsa Margaretha Chako consors 
nobilis Georgy Pokaj de Zentmiklos részére, melyben a tanúk csíki előkelők: nobiles agiles 
Tomas ac Petrus Salamon, Tomase literatus, Pauusi Balas de Somlyo, Joannes Chako de 
Zenlelek, Elias Chiko de mendzenth.1081 Egy évvel korábban azonban a férj még egregius 
Georgius Pokay de kapoztaszentmiklos néven jelenik meg egy oklevélben,1082 így az előző 
adat aligha vonatkozhat Csíkszentmiklósra, noha a megözvegyült feleség a csíki Czakó család 
tagja. Vélhetően a feleség, illetve anyai örökség révén váltak birtokossá néhány csíki faluban 
a Pokaiak: 1576-ban Pokai Györgynek Zsögödben 2, Csobotfalva/Csomortánban Pokai 
Balázsnak 3 jobbágyportája volt. Ugyanekkor a főemberek által fizetett 50 denáros 
adóösszeírásban Szent Miklós-on a következő birtokosok és adótételek szerepelnek: 
Illustrissimi Principis 11 fl 50 d, Ambrosy Miklós 50 d, Stephani Antal 50 d, Mathei Vajda 50 
d. 1083 1602-ben a császár hűségére 30 hadképes férfi tett esküdt, de a teljes férfi létszám az 
1614-es összeírás szerint 71 volt.1084 

 
28.3.Középkori régészeti lelőhelyek 
 
28.3.1. Szent Miklós plébániatemplom 

A Szent Miklósnak szentelt templom a falu északi szélén áll egy dombtetőn. Bizonyára 
nem véletlenül, ugyanis ide futott be a 19. század közepéig a szomszédos filiális Szépvízről az 
út. Ez külünösen annak fényében lehet fontos, hogy a templom nagy valószínűséggel már állt 
az Árpád-kor végén is, így elhelyezése akár a filiális Szépvíz létére is utalhat. A templomot 
szabálytalan alakú lőréses védőfal övezi, melynek nyomvonala, keleti négyzetes felét 
leszámítva valószínűleg a középkori cinterem vonalát követi. A templom megjelenését 
vakolatdíszekkel keretelt barokkos ablakai, hangsúlyos párkánydísze, és a déli portikus 
határozza meg, az egyenes szentélyű templom első látásra újkori épület benyomását kelti. Az 
1777–1784 közötti bővítésről és javításról a főbejárat feletti felirat emlékezik meg. A 
„fedelésről levett vas pléhen az 160-adik évszám látszott.”1085 Ezek a javítások és átalakítások 
annyira átformálták a templomot, hogy középkori stílusjegyeiből semmi sem maradt meg. 
Éppen emiatt, 15. századra keltezett tornyát leszámítva, a templomot vagy teljesen újkorinak 
tartják, vagy a hajó nyugati felének esetében feltételeznek későközépkori részleteket (125. 
kép).1086 

                                                 
1079 SzO II/221., 271. 
1080 EFK 98. (335.) 
1081 SZO IV/25. 
1082 SzO IV/20. 
1083 SzO IV/44-45. 
1084 SzO IV/ 81., 521-522. 
1085 Benkő 1853. 69. 
1086Léstyán 2000. 258-259., Gyöngyössy 1995. 109-112., Szőcs – Szőcs1999., Kincs és lélek 2009. 23., Karczag 
– Szabó 2012. 611-612.  
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A templom nyugati oldalán álló vaskos, keskeny lőrésekkel és sarkain támpillérekkel 
ellátott „legszebb és leghatalmasabb XV. századi gótikus csíki torony” 1087 építéstörténete 
azonban kérdéses. Az épületrész első adatolása 1626-ból ismert, már amennyiben ekkor a kő 
toronyról esik szó: „Csik Szent-Miklóson csinaltatank egy tornyat 1626 esztendőben. Abba 
attam magam pénzét fl. 40.”1088 A torony állítólag 1694-ben jelentős károkat szenvedett. 
Turris in fine ruinae proxima. Campanile extra coemeterium, in quo campanae 4 – írják róla 
húsz év múltán 1716-ban.1089 Vélhetően a javításhoz köthető a torony déli falán látható felirat: 
Én Homorod-Szent Mártoni Bíró Sándor, Madarason laktomban voltam ennek a toronynak 
fundatora és építőmestere. 1724.1090 A felirat azonban elég egyértelműen új építésről és nem 
javításról ad hírt, amit egy 1731-es vizitáció is megerősít: „Turrim a fundamento ex lapidibus 
recenter extructam”.1091 A végső szót a majdani régészeti, fal- és dendrokronológiai kutatás 
mondhatja ki. 

A gótikus építkezés idejére vonatkozó helyi hagyományt jelezheti a kerítőfalon látható 
1501-es felirat, amely az egykori karzaton olvasható, elpusztult rovásírásos szövegre megy 
vissza. Orbán Balázs, Gyarmathy Sámuel nyomán, ír erről az elveszett rovásáfeliratról, 
melynek olvasata: „Urunk megettege fogván iránk egy ezer négyszerte százegy esztendőt, 
Mátyás mstr. Gergely mstr. Cseálták”.1092 Endes Miklós viszont levéltári adatok alapján 
tévedésnek tartotta a csíkszentmiklósi felirat létét és azt csíkszentmihályhoz kötötte, viszont ő 
egy állítólagos 1498-as építési dátumról tudósított.1093 

A templomnak a 14. századi említés alapján biztosan volt 13-14. századi építési 
periódusa, és nyilván későbbi, gótikus bővítése is, melyre a helyszínen több részlet is utal. Az 
irodalom állításaitól eltérően a 18. századi építkezés nem járt a középkori templom teljes 
lebontásával, sőt ennek jelentős maradványai ma is állnak az új köntös alatt. A hajó 
kétlépcsős, vízvetős támpillérei nagy valószínűséggel a gótikus korszak maradványai, és az 
alapján, hogy lábazati párkányaik nem folytatódnak a hajófalon, valószínűnek vehető, hogy a 
támpillérek utólag épültek a korábbi (!) hajófalak mellé. Az északnyugati támpillér esetében 
erre markáns repedés is utal. Eszerint nem csak a 15-16. századi bővítések, de a korábbi 
hajófal is jelentős magasságig, vélhetően az egykori párkánymagasságig áll. Erre utalhat az is, 
hogy a jelenlegi, több lépcsővel tagolt hajó koronázópárkánya, mely jóval a támpillérek felett 
húzódik, nem azonos a 18. században épített szentély párkányával. Gyanítható, hogy a 
jelenlegi többszörösen tagolt hajópárkány a késő gótikus periódus párkánya, melyet a korábbi 
falak megemelésével alakítottak ki. A támpillérek arra is utal(hat)nak, hogy a hajó boltozott 
volt (126/1-4. kép). 

A gótikus szentélynek szintén vannak álló falai, ugyanis a jelek szerint annak csak a 
záródását bontották el a 18. századi építkezéskor. A szentély déli fala azonban megmaradt, ma 
is áll, sőt ezen az egykori lábazati párkány is megfigyelhető, illetve a záródás indulásánál a 
visszabontott délkeleti támpillér is látható. Innét toldották hozzá a jelenlegi egyenes záródást.  

Az északi oldalon szintén vannak arra utaló jelek, hogy a középkori szentély északi fala 
gyakorlatilag felmenő részeiben is áll. A jelenlegi sekrestye felett ugyanis a párkány 
szabálytalansága a középkori sekrestye keleti falának indítását sejteti. Egy késő gótikus 
periódus emléke a cinteremkertben azonosított íves, mély hornyolatokakal közrezárt 
pálcatagos ajtószárkő-töredék is. Egy alapos falkutatás jó eséllyel azonosíthatna a vakolat 

                                                 
1087 Keöpeczi 1929. 389., Entz 1994. 139. 
1088 Veszely 1860. 143. 
1089 Imquisitio. 
1090 Bíró Sándor egy tavaly előkerült hasonló felirat alapján a csíkkarcfalvi templom tornyán is dolgozott. 
1091 ERKEJ 130. 
1092 Orbán 1869. 74. 
1093 Endes 1938. 71. 



 196 

alatt további, korábbi középkori részleteket is. 

 

28.3.2. Faluköze - Kőházkert 

A templomtól mintegy 170 méterre keletre a falu alaprajzán egy nagyobb összefüggő 
telek rekonstruálható. Néhány idősebb adatközlő szerint ezt a részt egykor Kőházkertnek 
hívták. Ma a területen több külön telek található, de északi fele ma is beépítetlen. A helynév 
eltűnőben van, a középgeneráció és a fiatalabbak már nem is nagyon ismerik.1094 Ismételt 
bejárások során viszont a templomtól délre, mintegy 2000 méternyire egyértelműbb nyomok 
kerültek elő. A szomszédok elbeszélése szerint egykor ez a rész beépítetlen nagy telek volt, a 
„községé”, melyen nagy kő épület állt, és ezt a részt hívták Kőházkertnek, ahol egy gróf 
lakott. Többen a méter vastag kő alapok helyére és irányára is emlékeznek, melyet ház- és 
kerítés építésekor, illetve villanyoszlop állításakor és csatornázáskor részben kibányásztak. Az 
(egyik?!) épület az elbeszélések szerint legalább 15 méter hosszú, és többosztatú alaprajza 
volt. A szomszédos udvarok veteményeseiben jellegtelen, de egyértelműen későközépkori 
töredékeket gyűjtöttem. Közöttük mázas csempedarabok, kályhaszemtöredékek is előkerültek 
(126/5. kép). Ugyanitt egy kisebb díszítetlen, apró kavicsos, kézikorongolt (?) töredék alapján 
korábbi objektumok is lappanghatnak. 

A Kőházkert helynevek minden esetben elpusztult kő kúriákat jelölnek, így a 
területen egy rangosabb nemesi, lófői udvarház kereshető. Az okleveles adatok nem utalnak 
lófői rangnál magasabb státusú családra a faluban, ilyennek azonban lennie kellett, ugyanis 
nem valószínű, hogy az emlék a lófőként említett Mezey családhoz lenne köthető, amelynek 
több felcsíki faluban voltak rokonaik, birtokaik.1095 

1618-ban azonban a vacsárcsi Fejér Máté perel a csíkszentmiklósi templomban 
található állóhelyek és székek ügyében csicsói Petki Farkasnéval. Fejér és felperes társa a 
templomi helyek kapcsán azt állította, hogy: nekem őstől maradt mind az két álló hely, amit a 
tanúk is megerősítettek, mondván, hogy az egyik álló hely a Fejér gyükerére való.1096 
Korabeli alcsíki rendelkezésekből tudjuk, hogy a templomi ülésrendet, székhez való jogot 
szigorú rendszabályok határozták meg.1097 Úgy tűnik, hogy a Csíkszentmiklósra vonatkozó 
források némasága ellenére is feltehetjük, hogy a csíkvacsárcsi Fejérek ősei a templom 
patrónusai (?) és talán (?) Csíkszentmiklósi birtokosok közé tartoztak a 16. században. A 
Fejéreket nagy valószínűséggel tarthatjuk a vacsárcsi úgynevezett Sándor-kúria 
tulajdonosainak, és egyben a 16. század közepi Csík-szék legfontosabb családjának. 
Előfordulhat, hogy a Fejérek egyik udvarházának emléke lappang a csíkszentmiklósi 
Kőházkert helynév mögött, de más, forrásokban nem szereplő előkelő családra is 
gondolhatunk. 

 

28.3.3. Belterület – Szentmiklós-pataka jobb (északi) partja, a templomtól délre. 

A házak mögötti kis felületű szántókban és ágyásokban jellegtelen későközépkori cserepeket 
gyűjtöttem. 

 

 

                                                 
1094 Csomortáni 2008. 94. 
1095 Ferencz 1935. 53. szerint a puszta telken a Kósa-családnak volt kúriája. 
1096 SzO IV/200. 
1097 Ld. csíkszentgyörgyi, csíkkozmási 17. századi határozatok. 
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29. CSÍKSZENTSIMON 

 

29.1. A falu Alcsíkon az Olt bal teraszán található két, egykor keletről, a Nagymezőről 
befolyó patak mentén áll (127. kép); román neve Sânsimion; ma Csatószeggel együtt alkotja 
Csíkszentsimon községet; a falu a Csatószegen álló (!) Szent Simon plébánia része; helyneve 
a templom védőszentjének nevéből alakult. 
 
29.2. Írott adatok 

A Szent Simon-templom plébánosa szerepel a 14. század eleji pápai tizedjegyzékben, 
így temploma és falujának Árpád-kori eredete valószínűnek vehető.1098 

A faluban két személyt is megemlítenek az 1456-os „Becz” család címereslevelében 
(Thomas, et Matheus, de Zentsimon), azaz azokkal azonos rokonsági körbe tartoztak.1099 
Kérdés azonban, hogy ez az adat valóban Csíkszentsimonra vonatkozik-e, ugyanis a többi 
csíki falu esetében a helynevek a Csík-előtaggal együtt szerepelnek az oklevél szövegében 
(Chijkijzenthmarthon, Chijkijzenthgewrgh, Chijkijzenthamas), míg Szentsimon esetében ez 
hiányzik, és az oklevélben nem csak csíki települések szerepelnek. Szentsimon nevű település 
legközelebb azonban Maros-széken van (Nyárádszentsimon), így a kétely fenntartása mellett 
Tamást és Mátét csíkszentsimoni előkelőknek tarthatjuk. Úgy tűnik, a Becz-rokon Tamás és 
Máté, illetve csalájaik eltűntek a faluból, későbbi oklevelekben nem követhető a nyomuk, 
helyi főemberek már nem szerepelnek az iratokban. 

Imre fia János, aki korábban a krakkói egyetemen tanult (Hemerici de Czyb dioc. 
Albensis) Tonk Sándor szerint, azonos a magát Johannes Emerici quondam clericus Albensis 
diocesis publicus imperiali auctoritate notarius-ként nevező csíkszentsimoni papal, aki 1477-
ben közjegyzői oklevelet állított ki Imre fia Miklós szentsimoni házában (In viila sancti 
Simonis sedis sich in domo Nicolai parui filio Emerici) helyi, agilis-nek mondott székelyek 
(Johannes presbiter de eadem Sent Simon, Anthonius literatus, Nicolaus parvus de eadem 
Sent Simon) előtt. Ekkor Gregorius plebanus de kasson nacione autem de hw fallu 
falustársától, a  hw fallu-ból (valószínűleg Kászonújfalu) származó Virag Tamástól egy 
székely örökséget vásárolt (vnam hereditatem fundum curie ortum edificijs et in ortis cum suis 
hereditatibus cultos arabiles et incultos fenacia pratum cum omnibus suis pertinencijs).1100 

1552-ben említik agilem Blasium Endes de Zenthsimon, aki a szintén agilis Gregorijus 
marthon de Zenthimre fiának megverését követően nem fizette ki annak vérdíját.1101 

1567-ben a falu a 25 denáros adólistán Zent Sijmon néven szerepel 27 adózó portával, 
majd 1569 körül, a főemberek és lófők összeírásában Zenth Sijmon  faluban 13 (Zenth Sijmon. 
Oremos Chijeke Mattyas Mijhalij Benedek Mijhalij Gergelij Mjhal Pal Istuan Balas n. 
Kowach Marton Endes Balas Benkes Marton Chjeke Imre Zep Janus Zep Pal h. Zep 
Damokos) főt írták össze, de nem volt közöttük főember.1102 

Két év múltán a falu a szentkirályi Andrássi Márton és fia, Péter birtoka lett, akik 1569 
novemberében kapták meg Totalem et integram portionem nostram possessionariam 
Siculicalem in possessione Zentt Simon vocata in Sede nostra Siculicali Chijk existente, kivéve 
az ország szolgálatára korábban kiválasztott fejedelemio gyalogpuskásokat. Ugyanekkor 
meghagyták a széki előkelőknek, hogy az admányozottakat iktassák be.1103 

                                                 
1098 MonVat 112., 116., 132., EO II. 412. 
1099 SzO I/170. 
1100 Tonk 1979. 138., 260., illetve SZO III/100-101. 
1101 SZO II/102. 
1102 SzO II/220., 275. 
1103 SzO II/253-254., 254-256. 
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Az ugyanekkor kapott szentimrei és szentkirályi birtokok beiktatásáról szóló jelentésben 
(1569, november 17.) a szomszédok között említették Endes Balázst, Pal Mihályt, és Chijeke 
Imrét primipilis de Zent Sijmon, illetve ugyanebben az oklevélben Chijato Jánost similiter 
pedite in Zent Sijmon.1104  

Andrássi Márton és Péter szentsimoni birtokról (kivéve a Csatószeg nevű királyi 
birtokrészecskét) 1570-ben kapott kiváltságlevelében újra említik a szomszédok között Zep 
Balázst, István, Domonkost és Imrét, Marton Mihályt, Chiato Pétert, Andras Györgyöt, Janos 
Balázst és Illyes Ambrust  de dicta ZentSimon.1105 Közülük Zent Simon-i Márton Mihály 1570-
ben oklevelet kap Zent Simon-i és Zent Imre-i birtokaira.1106 Ugyanekkor Chyeke Mátyás is 
kapott örökjogon korábbi Zent Simon-i és Kozmas-i birtokaira oklevelet.1107 Andrássy Péter 
azonban nem elégedett meg az adományozott birtokokkal. 1627-ben Márton Mihályné Katalin 
végrendeletében említette, hogy Szent Simon-i birtokában Andrássy Péter zaklatta és csak 
hosszas pereskedés és fizetések után Becz Pál, Daczó Pál közbenjárására hagyott ezzel fel. 

A Bekes Gáspár féle zendülés idején hűtlenségbe esett, száműzött és birtokaik elkobzására 
ítélt Andrássyak igyekeztek elvesztett javaikat, így Szent Simont is visszaszerezni, illetve rájuk 
vonatkozó igényüket oklevelekkel igazolni, de hasztalanul.1108 

1575 októberében Báthori István fejedelem már arról intézkedett, hogy csíksomlyói 
Székely Istvánt vezessék be az Andrássyaktól elkobzott szentsimoni javakba.1109 Vélhetően 
ennek halálát követően jutott Becz Imre birtokába 24 jobbágyporta, ugyanis egy év múlva az 
Udvarhely, Csík, Gyergyó és Kászon-széki főemberek által fizetett 50 dénáros adó 
összeírásában az alábbi tételeket tüntették fel: Szent Simon Illustrissimi Principis 2 fl, Emerici 
Becz 12 fl, Johannis Gálffi 2 fl 50 d, Francisci Farkas 3fl, Relictae Stephani Székelly 2fl, 
valentini geögeö 1 fl.1110 Becz Imre 1583-ban húsz újabb jobbágybirtokot kapott Báthori 
Zsigmondtól.1111 Jobbágyporták mellett a Becz-családnak más javai is voltak a faluban, egy 
szentsimoni tanú 1607-ben vallotta, hogy „Tudom aztis hogi az melj molna az en hazamon 
belől uolt Galfi uramnak Becz Paine azoniomnak atta uala zálogon”.1112 1586-ban Szemere 
Mihály királybíró adományba kapta Andrássy Péter birtokainak egy részét, közte egy 
szentsimoni halastavat, mely az udvarhelyi vár tartozéka volt.1113 

A szentsimoni birtokrész szerepel abban az igérvényben 1601-ben, melyet Báthory 
Zsigmond fejedelem Lemhényi Csomortányi Tamás részére tett, melyben hogy Kozmási Becz 
Tamás lánya, Erzsébet halála esetén ennek birtokait, közte Szent Simont is neki ígérte.1114 

Ennek ellenére 1602-ben nem írtak össze nemes embert a faluban a császárnak eskütt tett 
személyek között, sem 1614-ben, amikor az összes felnőtt férfit összeírták (97 főt).1115 
 
29.3. Középkori régészeti lelőhelyek 
 
Szent Simon plébániatemplom. Ld. Csatószeg 
 
 

                                                 
1104 SzO II/261-262. 
1105 SzO II/284-289. 
1106 EFK 90. (291. itt tévesen Maros-széki helységekként felüntetve) 
1107 EFK 90. (292. itt tévesen Maros-széki helységekként felüntetve) 
1108 SzO IV/72-74. 
1109 Sándor lvt. 20-22. 
1110 SzO IV/44-45. 
1111 EKK 3/82. 
1112 ESzT 1/2k./306. 
1113 Endes 1938. 90. 
1114 SzO IV/149-150. 
1115 SzO ú.s. IV/85. 
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29.3.1. Homokbánya (Úttest) 
A lelőhely a falu északi szélén az Olt baloldali teraszán többszáz méter hosszan 

húzódik az egykori termelőszövetkezeti istállók területéig. Ezt a részt Kőházkert néven is 
ismerik, emiatt a leletek pontosabb elhatárolása bizonytalan (ld. alább). Itt több korszak leletei 
kerültek elő a bronzkortól a népvándorláskorig. Ezek közül természetesen a dák leletek kaptak 
nagyobb hansúlyt, holott a területen intenzív 4. századi jelenlét is dokumentálható.1116 A 
vasművességre utaló salakdarabok és kohómaradványok szintén több korszakhoz 
köthetőek.1117 Középkori leletek a lelőhely déli felén az egykori homokbánya és a tsz istállók 
környékén sűrűsödnek. Délről a mára kiszáradt egykori Hosszúkút-pataka határolta. 

A CsSzM régészeti raktárában a leltározatlan 10. ládában Csíkszentkirály-Őrházon 
felül és/vagy Csíkszentsimon „Zöldséges” lelőhellyel több korszak leletei találhatók. A 
leletanyag összetétele alapján a töredékek szentsimoni eredetűnek tűnnek, de ezt a hiányos 
adatok miatt nem állíthatom biztosan. Ezek közül különösen fontos két olyan oldaltöredék, 
melyeken plasztikus, fésűs beböködéssel díszített borda húzodik (129/1-2. kép). Ezek 
legközelebbi és egyben egyedüli erdélyi analógiái a csíkszentkirályi Vitos-telek leletei, 
melyek nagy valószínűséggel idegen népelem (rusz, morva ?) jelenlétére utalnak a térségben 
valamikor az ezredforduló környékén (részleteket ld. ott). Az itt tárolt töredékek között rövid, 
levágott, 12-13. századi edényperemek csiga és hullámvonalas díszítéssel, díszítetlen 
egyszerű, 13. századi fazéktöredék, tölcséres, 15-16. századi perem egyaránt megtalálható 
(129/3-8. kép). Szintén itt gyűjtötte össze Orbán Gábor egy füles későközépkori fazék és 
simított, vörös, füles kancsó töredékeit, melynek fülére meggy/cseresznye formájú jelet 
rajzoltak (133/13-14. kép). 

Formája és díszítése alapján szintén az „idegen” leletkörhöz tartozik egy további kis 
S-profilú, bebökött fésűs sorral díszített tál (ltsz. 2523/168. láda) a homokbánya területéről, 
illetve egy szintén két bordával tagolt, fésűs beböködésű, hullámvonalköteges oldaltöredék is, 
amellyel együtt Árpád-kori és későközépkori töredékeket leltároztak el (133/1-12. kép). A 
bizonytalan eredetű és bizonytalan korú „idegen” leletek mellett a homokbánya környékén a 
fésűs beböködéssel, hullámvonalköteggel, körömbenyomással díszített, rövid levágott peremű 
11-12. századi edénytöredékek kora Árpád-kori megtelepedésre utal (96. láda, 129/9-15. kép 
kép).1118 Hasonló korú leletek más ládákban is lappanganak ( pl. a 12. ládában egy levágott 
peremű, hullámvonalas Árpád-kori fazék töredéke). 13. századi egy teljesen ép csigavonalas, 
egyszerű tölcséres peremű fazék (ltsz. 2551) és bizonyára kortársa egy hasonló, magas 
tagolatlan peremű fazék (ltsz. 2611) töredéke is (128/10-12. kép). Valószínűleg az Árpád-kori 
településről származnak a CsSzM régészeti gyűjteményében tárolt köpűs-szakállas 
nyílcsúcsok is (ltsz. 303., 926.). 

A galléros, tagolt, de még kézikorongon készült peremtöredékek (13-)14. századi 
lakottságot igazolnak (ltsz. 2576/123. láda – 128/1-4. kép). (13-)14. századiak a 
„sóderbányából” származó tagolt, „szegfejes”, magas tölcséres peremű, csiga- és 
hullámvonallal díszített fazekak töredékei (2207/151 láda), de ugyanebben az anyagban egy 
14. századi (?) simított füles kancsó töredéke is található, fülén négy, körbe foglalt kereszt 
alakú bepecsételt dísszel (132/1-9. kép). Szintén (13-)14. századiak az Orbán Gábor által 
begyűjtött tagolt peremű díszítetlen fazekak és korai bögre alakú kályhaszem, illetve a finom 
anyagú, simított kiöntőcsücskos korsók peremtöredékei is (ltsz. 2240-41/127. láda – (128/1-9. 
kép). Későközépkori 14-16. századi leletek (vörös és fekete fazekak, lábas, füles fazék; 
galléros peremtöredékek) a homokbánya területéről több alkalommal kerültek elő (132/10-16. 
kép). A homokbánya környékén a középkori település (vagy a szomszédos udvarház élete, ld. 
alább Kőházkert) a 15-16. századig folyamatos (fekete galléros peremű fazekak, vörös, 

                                                 
1116 Rep. 205. 
1117 Botár 2002., 2011b. 
1118 Botár 1999. 
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gyorkorongolt, belső oldalán zöldmázas peremtöredékek, ltsz. 2611/161. láda – 132/13-16. 
kép, ill. a 2613/123. láda). Ebből a korból való leletek (vörös gyorskorongül füles fazekak 
tölcséres peremmel, fekete, füles edény, kályhaszem, vörös kancsó fenékrésze – ltsz. 
2577/123 l.) az úttest mellől, azaz a terasztól keletre, mintegy 170 méternyire is kerültek elő 
(130/4-13. kép és 131/1-7. kép). Leltározatlanok a homokbányából gyűjtött és a 14. ládában 
tárolt későközépkori tölcséres peremű fazekak, lábos, füles bögre, kályhaszem töredékei, 
illetve két 14. századi peremtöredék is (131/8-16. kép). 

A fent említett leletek terepbejárásokból, illetve a homokbánya falának rábontásából 
származnak. 1988-ban azonban ásatás is folyt a területen, amely során szintén kerültek elő 
későközépkori leletek.1119 A leletek között, a szokványos füles barna és sárga fazekak, illetve 
kályhaszem mellett, egy kisebb fehér engóbos, belül zöldmázas edényke is előkerült (ltsz. 
4435 – 133/8-12. kép). Az ásatás leltározatlan anyagában későközépkori fedő, kályha 
oromdísze, és vörös bögre töredéke is megtalálható (148. láda). Ugyanakkor egyszerű 
befogókeretes csempék töredékeit is begyűjtötték, egyiken lovas elnagyolt alakjával (ltsz. 
4355-58. – 135/2. kép). 

 
29.3.2. Kőházkert, Tsz istállók  

A lelőhely a falu északnyugati szélén a Tsz-istállók környékén, az Olt baloldali 
teraszán, a fenti homokbányától kissé délre található. A két lelőhely értékelését nehezíti, hogy 
a lelőhelyek megnevezése nem következetes. A leltárkönyvben esetenként a homokbánya 
megjelölés, míg a leletek göngyölegén (tasak, doboz) a Kőházkert szerepel. Sok esetben tehát 
a biztosan a középkori kő udvarházakhoz köthető leletek (Tsz-istálló környéke), és „csak” a 
későközépkori település (homokbánya) anyagának szétválasztása kérdéses. Valószínűnek 
tűnik, hogy a „homokbánya” egyes leletcsoportjai valójában a Kőházkertből származnak. 
Természetesen az sem zárható ki, sőt valószínű, hogy a homokbányából származó 
későközépkori leletek, nem Szentsimon falu házhelyeit jelölik, hanem a kúria gazdasági 
udvarához köthetőek. 

A középkori udvarházaknak a 19. század közepén még látható falai álltak fenn: 
„Kőházkert dűlő, hajdan uradalmi kőházak voltak rajta, melyeknek romjaiból még máig is 
jelek mutatkoznak” – írták Pesty Frigyes kérdőívére válaszolva a helyiek.1120 Helyi 
hagyomány szerint a Kőházkert elnevezés nagyobb területet jelöl, ami déli irányban tovább 
húzódik.1121 A helynév régóta adatolt. 1772-ben a kőház kert nevű Tanorok-ot említik, 1797-
ben a Szt. Simoni Kő Ház nevezetű hellyben írtak össze a kaszálót, majd 1874-ben azt vallják, 
hogy a Kőházkertben régi romok vannak: „uradalmi kőházak voltak rajta.1122 

A 1456 után a Becz-rokonsághoz tartozó Tamás és Máté de Zentsimon címeres 
nemesként éltek a faluban, így ekkor már jó eséllyel két kúriával lehet itt számolni. Egy 
évszázad múlva a csíkszentkirályi Andrássyak nyertek nagyobb adományt a településen, de az 
sem kizárt, hogy valamely tehetősebb lófőnek állt itt udvarháza. A kúriá(k)ban értelemszerűen 
míves tüzelőberendezés(-ek) állt(-tak), melyek csempéiből több is a csíkszeredai múzeumba 
került. A csempék időrendileg a 15-16. századra tehetők (135. kép).1123  

Tényleges kő épületekre egyetlen biztosabb adatunk van. A CsSzM fotótárában egy 
archív, ’60-70-es évekre keltezhető (?) fényképen egy kiásott kő alapfal látszik, amire 
golyóstollal írták rá: „Csíkszentsimon - az egykori kőház fundamentuma” (134/1. kép). Sajnos 
a régi fotónapló, leltárkönyv már évtizedek óta elkallódott, így a fotón szereplő 

                                                 
1119 Viorica Crişan és Cornel Beldiman ásatása. 
1120 Pesty 1864. 
1121 Darvas Lóránt szóbeli közlése. Segítségét itt is megköszönöm. 
1122 Szabó T. 2006. 36., ESzT VII.318., illetve Pesthy Frigyes gyűjtése. 
1123 Demény – János – Kristó 1980. 248., Kémenes 2005. 119-120. Ltsz: 951., 2558., 2612., 2888., 4055. Ez 
utóbbi a leltárkönyvben Csíkszentkirály-Andrássy-kúria lelőhellyel szerepel. 
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azonosítószámon, illetve bejegyzésen kívül más adatunk nincs a fényképről. Az istállók 
építését tehát 1969-ben leletmentés is kísérte. 

A „Kőházkert” megjelöléssel elcsomagolt leletek (ltsz. 2612/124. láda) már nagyobb 
valószínűséggel az udvarházhoz kapcsolhatók. A leletanyagban gyorskorongolt, tölcséres 
peremű, vörös és fekete fazekak találhatók. Külön említést érdemel egy belső oldalán mázas 
tál, illetve egy világosbarna, talán üveg edényt utánzó (?) metszett-vésett díszű füles kancsó 
töredéke (134/2-12. kép). Az udvarház fűtőberendezéseire sok csempe és kályhaszem utal. 
Előbbeik között fehér angóbos, piros földfestékes csempéknek több típusa is előfordul 
(rozettából induló csillag, bordázott szalaggal négyzetes mezőkre osztott, rozettás és S-díszes, 
felső részén liliomsoros). A tál alakú kályhaszemek között bepecsételt, illetve bevagdosott 
dísszel ellátott, illetve plasztikus virágkelyhet imitáló fenékrésszel ellátott egyaránt 
megtalálható. Azonos mintájú csempéket már közöltek a lelőhelyről, de azok befogóráma 
nélküli egyenes darabok, így az itteni rámás töredékek feltehetően egy másik kályha részei 
lehettek.1124 Vélhetően szintén egy további kályha része lehetett egy lovagalakos csempe is 
(ltsz. 2558). A 2558-as leltári szám alatt a különböző típusú, szokványos, mázatlan 
csempetöredékek között egy zöld mázas darab utal az udvarház egy további míves 
fűtőberendezésére (135. kép). 

 
29.3.3. Endes-kúria 

A faluban a későközépkorban több nemesi családot is említenek (Beczek, Andrássyak), 
de ezek mindegyike csak „bebíró” volt a faluban, udvarházaikat „saját” településeiken 
kereshetjük. A 16. századi falubeli lófő családok közül többeknek, így nagy valószínűséggel 
az Endeseknek is lehetett udvarháza a faluban, amely bizonyára a jelenleg Endes-kúriaként 
ismert épület környékén lehetett. 

 
29.3.4. Belterület – kápolna.  

A Pesthy Frigyesnek szolgáltatott adatok szerint a falu kápolnája 1550-ben újíttatott 
Kápolnaszegen. Az állítólag Szent László építette kápolnának, „csak a helye maradt”. A mai 
templom is ott épült a közelében, azonos a titulussal, abban a szegben. A kápolna felételezett 
helyét Darvas Lóránttól ismerem. 
 
29.3.5. Nyír-mező. 

A falu délkeleti szélén, a Kápolnaszeg-pataka bal, déli partján Darvas Lóránt középkori 
lelőhelyet azonosított. 
 
 
30. CSÍKSZENTTAMÁS 
 

30.1. A település Felcsíkon az Olt mentén található a Taploca-patak (az Olt jobparti 
mellékvize) befolyásánál (136. kép); román neve: Tomeşti; középkori megnevezése: 
Chijkijzenthamas, Szent Tamas, Zent Thamas, stb.; plébániás település; a helynév a templom 
védőszentjének nevéből alakult. 
 
30.2. Írott adatok 

Első említése 1333-ból ismeretes, a pápai tizedlistán Lőrinc nevű papja előbb 2 báni 
dénárt, majd 1 garast, illetve további egy régi dénárt fizet.1125 1441-es keltezést visel az az 
oklevél, mely szerint Siluester de Zenthamas Siculus, javait a szebeni szászok hamis pénz 

                                                 
1124 Kémenes 2005. 119. (5/3 , 7/3 t.), további szentsimoni csempék uo. 24., 29/4., 31/1., 34/2., 37/2., 40/2. 
táblák. 
1125 MonVat 112., 116., 132, EOII. 412. 
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terjesztéséért elkobozták Az esemény, az oklevél szövege szerint, még Zsigmond császár 
idejében történt.1126 Noha az oklevélből nem derül ki Szilveszter hovatartozása, a személynév 
viszonylag ritka volta miatt, a következő oklevél azonos nevű és korban megfelelő (felnőtt fia 
van) személye alapján mégis csíkszenttamásinak gondoljuk. 1456-ban immár kedvezőbb 
esemény kapcsán említik Siluestro de Chijkijzenthamas és fiát Lázárt, mint akik V. László 
királytól címereslevelet, nemességet kaptak.1127 Ez az oklevél az utóbb Szárhegyi Lázár néven 
nagy karriert futó család talán legelső említése, akik, amennyiben Csíkszenttamási Szilveszter 
fia Lázár, valóban a Lázár család őse, eredetileg Csíkszenttamáson voltak, a nemesi cím 
alapján vélhetően már korábban is birtokosok.1128  

Egy 1663-ban átírt, de hiteles adatokat rögzítő emlékirat szerint Mátyás idejében élt 
Nagy Lázár (vélhetően Szilveszter fia), kinek fia, Lázár Bálint egyezséget kötött a 
kászoniakkal azok Csíktól való függetlenedése ügyében. Ekkor már említik Nagy Lázár 
csíkszenttamási házát.1129 

1506-ban az agyagfalvi gyűlésen Csík és Kézdi széket Lázár Balás, Bláskó/Balaskó János, 
Györffi Sándor, Becz Imreh, Czako János, Urbán Dimjén, Czirják Bernád, Kún Antal, Apor 
István és Csomortán László képviselték.1130 1549-ben Szentannai Lázár János végrendeletéből 
egyértelműen kiderül, hogy a család egyik jelentősebb birtoka a mai Csíkszenttamás volt: 
nekiek hagyom... Szent Tamast is ( ti. Lázár Istvánnak és Mihálynak).1131  

Szintén a Szenttamási előnevet viselte Lázár Bernád is, kit 1560-ban előkelőként írtak 
össze. 1566-ban a fejedelmi táborba szánt főemberek között szerepel Lazar farkas 
(Szenttamási).1132 Hű szolgálataiért még az évben 32 ház jobbágyot kapott Lázár Farkas és 
Balázs a szomszédos Jenőfalván.1133 

1567-ben a 25 denáros adólistán Zent thamas ...34/duo exempte ad hamor 
bejegyzéssel szerepel, két évvel később 1569-ben a főemberek és lófők összeírásában 
mindössze öt főt, de egyetlen főembert sem tüntettek fel (Zent Thamas. Kedues Lukach 
Gijrgio Mathe Bijro Pal Sijket Peter Kossa Georgij).1134 

1576-ban a főemberek 50 denáros adólistáján a falu legnagyobb birtokosa a fejedelem, 
aki 19 forintos tétellel szerepel, így 38 jobbágyporta után járó adót róttak ki, míg  Volphangi 
Lázárnak 9 jobbágytelke volt (4,5 fl).1135 Lázár Farkas birtokszerző tevékenységét számos 
adat igazolja. Néhány esetben önkéntes jobágykötés,1136 máskor adomány (1577-ben 
Jenőfalván 3, Szentdomokoson 11, Szenttamáson 1, Amadéfalván 5, Rákoson 1 
jobbágyportához jutott)1137, vagy vásárlás nyomán jutott birtokokhoz.1138 Lázár Farkas 
felesége, Bernád Klára, annak a Mezőmadarasi Bernád Balázsnak az unokája, aki a 
                                                 
1126 SzO III/56-57. 
1127 SzO I/170. 
1128 E nézeten Benkő Elek is, ld. Benkő-Székely 2008. 23. A Lázárok egyik ága legkésőbb a 16. század elején 
átköltözött Gyergyóba, sőt Maros-székben is szerzett birtokokat. Egy 1508-ban kelt oklevélben, amelyben 
Esztergomi Székely Ferenc a Székely-Vásárhely mellett fekvő Kisfaludot minden más székely örökségeivel 
(három lófőséggel) együtt 1000 aranyforintért Lázár Andrásnak eladta, a szerződő Lázár András neve előtt már 
ott szerepel a Gyergyai vagy Szárhegyaljai előnév is. Ld. SzO I/320. 
1129 SzO I/298-302. 
1130 SzO I/313-317. 
1131 SzO I/101., I/170., I/297-301., II/84., II/270. 
1132 SzO ú.s. IV/28. 
1133 SzO II/206. 
1134 SzO II/221., 270. 
1135 SzO VI/45. 
1136 SzO/V/109-110. (1577); V/144. (1587); V/163-154. (1594); V/155. (1594); 
1137 SzO V/104-105., illetve a beiktatás 106-107.; V/154-155. (1594-ben Báthory Zsigmond csíkszenttamási 
Lázár Farkasnak lófőségre emelt Bőre Máte szenttamási jobbágya helyett egy jobbágytelket adományozott); 
1138 SzO V/141-142. (1587-ben egy 20 forint értékű örökséget vásárolt Szenattamáson); V/143. (1587); V/143-
144. (1589-ben Antal Pálné Börcsényi Borbára három ház jobbágyát Rákosfalván (Mikós Máte és Bott György) 
és Amádéfalván (Tankó Sándor) adta el 24 forintért Lázár Farkasnak); 
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csíkszentmihályi Sándor Mihállyal volt a székelység követe a pozsonyi országgyűlésen.1139 
Lázár Farkas 1597-ben kapta meg Báthori Zsigmondtól Csík-Gyergyó-Kászon 
királybíróságát.1140 Ezt követően nem sokkal elhunyt. 

A faluban a 16. század végén más iskola működött.1141 1602-ben 32 fő, köztük 
egyetlen nemes, Lázár Gábor esküdött hűséget a császárnak.1142 1607-ben már fia János és 
lánya Judit (Henter Gáspár özvegye majd alsócsernátoni Damokos Istvánné) tiltakoznak 
háromszéki örökségük veszélyeztetése miatt.1143 1614-ben a faluban 85 családfőt írtak össze, 
az egyetlen fő ember Lázár János volt, aki 1622-ben hunyt el.1144 Településtörténeti 
szempontból itt annyit kell kiemelnünk, hogy legkésőbb a 15. század közepétől számolnunk 
kell a falu területén egy rangos székely nemesi kúriával.  

A falu középkori környezetéről Szamosközynek köszönhetően plasztikus leírást 
ismerünk. Forrása a helyszínt ismerő, és az eseményeket saját bőrén érző szemtanú volt. „Ezt 
a helyet mostani lakosai a szomszédos magaslaton emelkedő kápolnáról Szenttamásnak 
nevezik. ... A környék itt is, mint Erdély határvidéke körös-körül csupa sziklás, erdős 
hegység. … Ezek után a székelyek népes csapata az imént említett szenttamási hegy lábánál, 
már az esti szürkület beálltával, rajtaütött a lassan haladó, lépten-nyomon csak sövényekbe, 
árkokba és kidöntött fatörzsekbe ütköző bíboroson, valamint a szakadékos úton hol megálló, 
hol visszainduló kíséretén. (…) Így aztán a székelység még a bíboros odaérkezése előtt 
sövénnyel, árokkal, rögtönzött töltéssel zárta el és erősítette meg a szűk átjárót. Ezt annál 
könnyebben tehették, mivel a környékbeli népség valamikor ezt az – akkor már kissé 
betemetődött – árkot ásta ki az illető körzet határjeléül.” A székelyek a bíborost és kíséretét 
egy szorosban támadták meg, akik ennek következtében „miután lovaikat otthagyták, gyalog 
próbáltak menekülni a meredek sziklákon, tölgyeseken és bozótokon keresztül.” A környéken 
azonban gyakran használt út is húzódott, hiszen „Nem annyira az utat megrövidítő 
ösvényeken, mint inkább a kanyargó országúton menekülvén mintegy két mérföldet tett meg, 
… amikor addig használt erős lovát … a meredek sziklák és hirtelen lejtő hegyoldal miatt 
kénytelen volt otthagyni.” A környék vegetációjára utalhat, hogy a fejedelem sebesült kísérője 
„egy csalitban, faágakból és száraz tölgyfalombból összehordott ágyon” feküdt. Ő beszélte el 
később a történetet! A fejedelemmel Mikó Miklós tartott, akivel a hegyen egy juhász 
kunyhójába húzódott be. Ez Naskalaton terült el, ahol „egy közeli tölgyfa alatt” lepihent.1145 
 
30.3. Középkori régészeti lelőhelyek1146 
 

 
30.3. 1. Szent Tamás-plébániatemplom 

A falu központjában álló 18. század második felében épített barokk 
plébániatemplomban az elbontott középkori templom számos tartozéka megtalálható. Ilyen az 

                                                 
1139 SzO VIII/326. (domina Clara, consors egregii et agilis Wolphangi Lazar de Zent Thamasfalwa, filia vero 
egregii agilis condam Francisci filii olim Blasii Bernald de Mezeomadaras) 
1140 SzO IV/130-131. 
1141 Szőcs 2009. 558. (Lőrincz Deák, szenttamási iskolamester) 
1142 SzO ú.s. IV/77. 
1143 SzO VI/25-26. 
1144 SzO ú.s. IV/534-535. 
1145 Szamosközy 1981. 293-298. 
1146 Rep. 84-85. Hargita megye régészeti repertóriuma egyetlen középkori lelőhelyet sem ismer a falu határából, 
és a ráépülő településtörténeti összefoglaló sem. 
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egykori középkori oltár Madonna szobra1147, a gótikus tabernákulum,1148 a 15. századi harang 
(137/1-3. kép).1149 

Az enyhén S-tartású, mintegy 120 cm magas Madonna-szobrot a legkorábbi csíki 
szobornak tartja a művészettörténeti kutatás, és a 15. század harmadik negyedére keltezik, az 
úgynevezett lágy stílusú Madonnák köréhez sorolva. Mestere azonos lehet a menasági 
Madonnáéval. A Domus Historia szerint egy 16. század eleji oltárban állt, majd utóbb egy 17. 
századi oltárba helyezték át. 

 
30.3.2. Csonkatorony – középkori plébániatemplom 

A falut és templomát 1333-ban a pápai tizedjegyzék említi első ízben. A falutól 500 
méterre, északnyugati irányban, a domboldalban található a 18. században elbontott középkori 
plébániatemplom, illetve ma is álló, romos nyugati harangtornya. A toronynak a földszinten 
ma csupán nyugati és északi oldala áll, de a negyedik szint magasságában a déli és a keleti 
csúcsíves ablak részlete is látható, illetve az első emelet déli falán egy délkeletre néző lőrés 
jobb oldala.1150 A torony nyugati felén a bejáratnál a tolózár üregei még jól kivehetők (137/4. 
kép). 

A tornyot és a templom területét egy markánsan jelentkező domborulat övezi, amely a 
szintén elbontott cinteremfalat jelzi (137/7. kép). A múlt század ’30-as éveiben Vámszer Géza 
végzett kuttást a helyszínen, amely során azonosította a gótikus templom alapfalainak 
kiterjedését.1151 

2002-2003-ban két ásatási idényben a toronytól keletre eső felületen négy szelvénnyel 
kutattuk a templom középkori déli alapfalait, illetve egy kutatóárokkal a cinteremfalat is 
átvágtuk.1152 A kutatások során során sikerült megállapítanunk a templom építési periódusait 
és a teljes alaprajzi rekonstrukcióhoz elegendő információt gyűjtöttünk. A templomnak két 
nagy építési periódusa van. Elsőként egy 7,8 × 6,5 méter alapterületű hajóból és egy 5 méter 
átmérőjű félköríves szentélyből álló templom épült meg. A korai alapfalak meglehetősen 
kevés habarcsot tartalmaztak, falszövetük egyértelműen elválasztható volt a későbbi gótikus 
bővítés habarcsba rakott szilárd alapfalától (138. kép). A templom felszerelései közül az 
egyszerű félköríves szentségtartófülkét a falu egyik pincéjében sikerült megtalálni. 

Sajnos a korai periódushoz tartozó sírokban nem találtunk keltező értékű mellékletet. 
Az építés korát nem sikerült megállapítani, de a közeli Árpád-kori telepnyomok (ld. lent), 
illetve az ismert csíki és székelyföldi párhuzamok alapján nagy valószínűséggel állítható, 
hogy legkésőbb a 13. században már állt itt templom. 

A román stílusú épület a 15. század közepéig állt. A 15. század első felében 
életnagyságú, a derzsi-felsőboldogfalvi falképfestő műhelyhez köthető rangos freskókkal 
látták el.1153 Ezt követően a század közepén – második felében a szentélyt teljesen 
elbontották, és a hajó szélességével egyező, de annál lényegesen hosszabb 10,6 méter hosszú, 
sokszögzáródású, támpilléres, kőbordás boltozattal fedett gótikus szentélyt építettek. Az új 
szentély ugyanis több olyan koporsós sírt vág, melyek keltezését a csontok C14-es vizsgálata 
1420-1450 közé keltezett.1154 

A templom megmaradt középkori felszerelései a mai plébániatemplomban találhatók 
(ld. ott részletesen): 15. századi Madonna-szobor, szentségtartófülke, 15. századi harang. A 
gótikus szentélyt téglapadló borította, amely alatt több sír is előkerült, ezek némelyike átvágta 
                                                 
1147 Mihály 1997. 111.. Lángi – Mihály 2004. 27. 
1148 Entz 1996. 139-140. 
1149 Benkő 2002. 251. 
1150 Léstyán 2000. 261-262. 
1151 KJNT fotóarchívum 
1152 Botár – Tóth 2004., Botár 2006. 
1153 Jékely – Kiss 2008. 68. 
1154 A vizsgálatokat a debreceni ATOMKI laboratóriumában dr. Szántó Zsuzsa végezte. 
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az akkor már nem látható, korábbi félköríves szentély alapfalait. A szentélyt vaskos 
körtetagos kő bordákból kialakított boltozat fedte, a bordák profilja és mérete egyezik a 
karcfalvi boltozati bordák méreteivel. A szentély építésével közel egy időben (1434-1530 
között) épült meg a templomot kerítő védőfal is, melynek belső oldalán egy osszárium 
részletét is feltártuk. A 16. századra azonban már a falakon kívül is sűrű temető alakult ki. A 
kerítőfalről a Domus Historia azt írja, hogy 4 öl magas volt, így az megjelenésében 
hasonlíthatott a szomszédos Karcfalva templomának védőfalához, bár fala annál vékonyabb 
volt. Ez 1731-ben már romos volt (Coemeterium lapideum ruinatum).1155 A torony szintén 
elkészült a 15. század második felében, amire 1495-ös harangja utal. 

Csíkszenttamás 1676-os falutörvénye még arról rendelkezik, hogy a templomhoz vezető 
utcákat tartsák rendbe, illetve hogy az egyházfiak az templomban való üléseket 
meglátogassák, tiszticscsák, mosogattassák, templomot tisztogassák, gyertyákra gondot 
viselyenek.1156 A paphiány miatt a 17. században több alkalommal is volt közös papja a 
szomszédos Csíkszentdomokossal, holott ott is állt középkori templom.1157 

A templom sorsát a falutól való távolság határozta meg, a források szerint a 17. 
századtól egyre ritkábban használták, noha a 18. század közepén még jó állapotban állt. 
Ennek ellenére 1776-ban lebontották, és köveit az új templomba építették be. 

 
30.3.3. Feneketlen-tó környéke 

A falutól 700 méterre, nyugatra, a Taploca-patak forrásánál, a középkori 
plébániatemplomot jelölő Csonkatoronytól délnyugati irányba, mintegy 500 méterre található 
egy bővízű hévízforrás, az úgynevezett Feneketlen-tó. A befolyó patak a Hévíz nevet viseli, 
így a vizek hőfokával van összefüggésben a falu felé eső rész Taploca-mező neve is. 
Terepbejárások során az itt a délnyugatra, majd délkeletre forduló patak bal partjának enyhe 
teraszán, mintegy hektárnyi területen többen gyűjtöttünk itt középkori leleteket (Botár I., 
Darvas L., Kosza A.).  

Ezek között nagyobb számban voltak a tagolt peremű, kézikorongon készült peremek, 
de néhány hullámvonallal, beböködéssel díszített oldaltöredék alapján a lelőhely a 12-14. 
századra keltezhető. Középkori leletek szórványos a Feneketlen-tótól nyugatra, illetve a patak 
jobb oldalán is előkerülnek (13/1-21. kép). A középkori templomot használó korabeli falu, 
vagy annak egy része tehát itt terült el. Újabb megfigyelés szerint (Kosza Antal) a tótól 
északnyugatra is gyűjthetők kisebb foltokból hasonló korú cserepek. 
 
30.3.4. Elbontott tsz épületek (Taplocamező/Carina) 

A falu nyugati szélén a patak jobb) partján a felhagyott tsz épületek környékén, 
egészen a kertek végéig gyűjthetők késő népvándorláskori és középkori cserepek.1158 A 
legkorábbiak, a körömbenyomással díszített oldaltöredékek és egyszerű levágott peremek 
talán még a 12. századra keltezhetők. A magas tölcséres peremek, csigavonalas 
oldaltöredékek, illetve tál alakú mécses alapján a lelőhely áthúzódik a 13-15. századon 
keresztül egészen a csempetöredékekkel jelzett 16. századig (139/22-32. kép). A leletek 
között finom, sárgás kancsók töredékei is előfordulnak. Újabb bejárások alapján (Darvas L., 
Kosza A.) a lelőhely keleti irányba behúzódik a falu széléig. 

 
 
 

                                                 
1155 ERKEJ 125-126. 
1156 SzO VI/360. 
1157 Veszely 1860. 279.: 1669-ben Csicsóban jegyezték le a megegyezést Szenttamás és Domokos között, hogy 
mindkettő tarthat külön papot, de ha egyik nem tehetné, a másik ne akadályozza, hogy papja ott is szolgáljon. 
1158 Rep. 85. 
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30.3.5. Belterület – Abaffy- (Lázár- ?) kúria és kápolna 
A kápolnát több 18. századi vizitáció is megemlíti.1159 Ezekből egyértelműen kiderül, 

hogy ekkor már nem a középkori templomot, hanem az Abaffi-kápolnát használták, hiszen 
például keresztelőkút is állt benne, de itt volt az egyházi nyilvántartás is (Capella S. Lucae hic 
major ipsa Ecclesia in medio pagi, quam familia Abafiana curat sola, circa cujus aedificium 
nihil habet parochia, habetur pro Ecclesia parochiali” (1716), illetve:1732-ben „… Fons 
baptismalis aliunde sat commoda. …Adest etiam liber in quo nomina baptismatorum, 
copulatorum et defunctorum accurate…”) 

A 19. század közepén még jelentős maradványai voltak a régi épületeknek: „Sz. Tamás 
északi részében láttzanak a régi hires magát innen czimzet Abaffi Calád terjedelmes lakaik 
alapjai, egy német ölnél magossabban mais fennáll egyik szegelete, ugy halas tavak helye és 
az udvari kápolnájoknak is déli vége a mostani Papilak közelében.”1160 

A régi Domus Historia 1907-es, 55-56. oldali bejegyzése szerint itt a „papi telken lévő 
kertben, a hol a régi időben az Abbafiféle Kápolna volt, a kiálló kövek miatt a szántás mindig 
nehezen ment, gondolva, hogy kőre úgyis mindig szükség lesz, a kert egyengetését még 1907 
őszén megkezdtem. Amikor a köveket elkezdtük kiszedni, a régi kápolna egész területe 
szépen kidomborodott, s kitűnt, hogy mekkora helyen terült el a kápolna. Ilyen alakban 
fundamentumot találtunk. A kő kiszedése közben egy régi beomlott Cryptára akadtunk, 
melyet azonban nem bántottunk, hanem betöltöttünk s az ott nyugvók lelki üdvéért 1907. év 
nov. 29én énekes liberás misét mondattam. Ez a Crypta a kert közepén van éspedig a Szopos 
István házafelöl levő úttól 23 méterre az ezzel szemben levő Sándor István csűrénél levő 
kerttől 22 méterre, a papi telken levő favágószíntől 35 méterre. Ezen Kápolnáról adatok 
találhatok a plébánia levéltárában különösen 1750 évből, néhai csíkszenttamási plébános 
Dobos Mihály leírásában, melyet én magam is a kövek kiszedése alkalmával gyakran 
olvastam. Egy hónapi munka után 15 ől kő került ki… .” 

A plébános által lerajzolt romok azonban aligha azonosíthatók egy 17-18. századi 
kápolna alaprajzával, sokkal inkább egy többosztatú, valószínűleg több periódusban épített-
bővített civil épület, udvarház részletének tűnik (140/1. kép). Szintén kétséges a Crypta 
azonosítása, hiszen a leírás szerint beomolva találták, így aligha hihető, hogy koporsók 
nyomai láthatóak lettek volna, ráadásul alaprajza is egy nagyobbacska pincére emlékeztet. A 
kápolna helyét az I. katonai felmérés is rögzítette a mai templomtól délnyugatra, így valahol 
erre keresendő a kúria is (140/2. kép). A helyszín lokalizálása ugyanakkor kérdéses, ugyanis a 
fenti 1907-es rajzon az égtájak jelölése nem egyeztethető össze a mai állapotokkal és a 
terepbejárási megfigyelésekkel. A plébánia kertjében (az épülettől délre!) valóban érzékelni 
lehet egy elbontott kő épület nyomát (habarcsrögök), de 16-17. századi régészeti anyag nem 
gyűjthető. Ide helyezhető valószínűleg az elbontott kápolna, de ez nem lehet azonos az 1907-
es alaprajzzal. 

A helytörténeti irodalomban Abaffi-kúriaként ismert lelőhely a jelenlegi plébániakert, 
a Tsz istállók és a Sándor-család telkén terül el. A 19. század végén Orbán Balázs, illetve a 
múlt század ’30-as éveiben Vámszer Géza még látta romjait, pincéjének gödrét, sőt a mellette 
elterülő halastó maradványait is.1161 A kúria azonban a 17. században beköltöző Abaffi 
családnál korábbi eredetű és minden bizonnyal azonos a Lázár-család középkori kúriájával. 
Lázár Farkas lánya, Judit, Damokos István felesége volt, és az ő unokáját, Damokos 
Erzsébetet vette el Abaffy János, aki révén Csíkban megtelepedtek Szenttamáson az 
Abaffyak.1162 Damokos Istvánné Lázár Judith 1639-es végrendeletében említi szenttamási 

                                                 
1159 ERKEJ 125-126., Inquisitio. 
1160 Benkő 1853. 44. 
1161 Orbán 1869. 89., Vámszer 2000. 108. 
1162 Endes 1938. 105., 108., 126., 133. Ld. még SzO VI/25-26., 206-207. 
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uvarházát és tarozékait: az udvarházak [ti. a csernátonival együtt – B.I.] épek és mindenik 
udvarházhoz malmok vannak.1163 

A Csíki Székely Múzeumban régészeti gyűjteményében azonban középkori leletek 
erről a területről alig kerültek elő. Az „Abaffy-kastély” területéről származó csempetöredékek 
és cserepek (ltsz. 315., 333., 2582./112. láda) a 17. századnál biztosan nem korábbiak. A 
leltározatlan 17. ládában szintén jó pár olyan edénytöredék van, melyek jó eséllyel köthetőek 
egy 17. századi udvarházhoz: fehér engóbos vörös festésű edényke töredéke, illetv egy vörös 
anyagú, fehér engóbos felületű, vörös festéssel díszített kiöntőcsücskös, szűrős, füles korsó 
töredéke.1164 Néhány további, önmagában talán a 16. századra is keltezhető töredék 
(világosbarna, gyorskorongolt simított felületű kiöntőcsücskös kancsó, vörösesbarna hornyolt 
díszítésű füles fazék) aligha tekinthető egy későközépkori udvarház reprezentatív anyagának 
(140/3-4. kép). 

 
30.3.6 Bánya (?) A CsSzM régészeti gyűjteményében innen gyűjtötték be egy 
gyorskorongolt, vörös anyagú pohár fenékrészét, melynek belsejét barnás máz borítja. A 
lelőhely helyét nem ismerem, előfordulhat, hogy az előző lelőhelyről származik. 
 
 
31. CSÍKSZEREDA (ld. még Csíksomlyó, Vardotfalva, Taploca, Csobotfalva, Martonfalva, 
Zsögöd) 
 
31.1. A Csíki-medence központi részén, az Olt árterének keleti partján, egy nyugati irányból 
benyúló félszigeten, a mára már elterelt Somlyó-patak mentén fekszik (141. kép); román neve 
Miercurea Ciuc; megyei jogú város; a Szent Péter és Pál plébániatemplom (Csíksomlyó) 
filiája volt; a helynév a szerdai hetivásárokra utal. 
 
31.2. Írott adatok 

Csíkszereda történettében új mozzanat az az 1448-as oklevél, melyet 1519-ben erősített 
meg Zápolya János erdélyi vajda. Az oklevél egy hosszú örökösödési vita lezáró egyezsége, 
melynek tétje egy csíkszentmártoni örökség (Malomhát), melyre Benedekfi Orbán, illetve 
Czyen Miklós tartottak igényt, majd Tamás esperes, Becz Bálint, Lukács Gergely és Nagy 
Szilveszter előtt Zeredaban megállapodásra jutottak. Az oklevelek hitelességét közlőjük nem 
tartotta elég meggyőzőnek, kételyei fenntartása mellett történeti hozadékát mégis 
elfogadta..1165 Magunk részéről az oklevelek hitelességét több ok miatt nem tartjuk 
valószínűnek, így például a bennük előforduló családnevek (Poka, Benedekfi, Czyen) nem 
ismertek a 16. század elején Csíkban, miként az 1448-as oklevél kiadási helyeként feltűnő 
Setez település sem. 

Csíkszereda első hiteles említése tehát továbbra is csak 1558-ból ismert, amikor Izabella 
királynő szabadalomlevelében már Oppidi nostri Csík Szereda néven említik a török adó 
kivételével minden adó alól felmentett, eszerint a mezővárosi jogokat már korábban 
megszerző települést.1166 

1567-ben Oppidum Zereda-ban 16 porta után szedték a 25 denáros adót.1167 Egy év 
múlva II. János király aranyosiaknak adott kiváltságlevelében említik ChykZerda-t.1168 Ebből 
értesülünk, hogy a mezőváros még az 1562-es lázadás előtt kikerült a szék joghatósága alól. 

                                                 
1163 Tüdős S. 2003. 145. 
1164 Legközelebbi párhúzamaik Székelykeresztúrról, ld. Benkő – Demeter – Székely 1997. 31-32., 38. tábla. 
1165 Pál-Antal 2003. 121-126. 
1166 SzO II/145. 
1167 SzO II/221. 
1168 SzO II/236. 
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Ebből következik, az Udvarhely, Csík, Gyergyó és Kászon-széki főemberek által fizetett 50 
dénáros adó összeírásában 1576-ban csak a fejedelem jelenik meg adózóként, birtokosként a 
településen:  Oppidum Szereda Illustrissimi Principis 19 fl 50.1169 Ekkor tehát a mezőváros, 
pontosabban a fejedelem itteni részbirtoka 39 egész telek után fizetett adót. 1602-ben Zerda-
ban 18 fő tett esküdt a császárnak, akik ekkor mind szabad székelyek voltak.1170 
 
31.3. Régészeti adatok 

A fentiek fényében (Csík-)Szereda középkori régészeti nyomait, Szereda oppidum 
leleteit az egykori utcasort szegélyező telkek helyén kereshetnénk. A ’80-as években végzett, 
szisztematizálásnak nevezett szocialista építkezések során azonban teljesen lebontották a régi 
Főutcát, felszámolták a vásárteret és némiképp módosított elrendezésben új blokképületeket 
emeltek. Ezzel Csíkszereda középkori emlékeit vélhetően túlnyomórészt eltüntették. Az a 
kevés részlet, ami esetleg túlélhette a rombolást ma hozzáférhetetlen: kétsávos út, iskola, 
sportpálya, illetve a főtér takarja. Ez utóbbi két helyszínen a 2010-2012 között végzett 
építkezéseket megelőzően az esetleges szondázó, vagy mentőásatások során talán lett volna 
esély középkori nyomokat dokumentálni, leleteket gyűjteni, de erre több ok miatt nem került 
sor. 

Régészeti szempontból tehát semmiféle adatunk nincs a középkori mezőváros, Szereda 
múltját illetően, a mai Csíkszereda középkori emlékei, lelőhelyei mind a szomszédos, 
korábban önálló, a 19-20. században bekebelezett falvak területein találhatók. 
 
31.3.1. Kápolna 

(Csík-)Szeredára visszatérve új adatként rögzíthetjük, hogy noha a helytörténeti 
irodalom nem említi, a város területén, ennek középső részén, a déli oldalon a 18. században 
egy kápolna állt, melynek első adatolását az 1716-os vizitációból („Sunt hic duae capellae in 
Szereda et Taplocza, quae molestias faciunt parocho” – írják a csíksomlyói plébánia kapcsán), 
helyét egy 1750-es térképről ismerjük.1171 Az elnagyolt térkép alapján meglehetősen nagy 
épületre lehet gyanakodni. Az I. katonai felmérés már nem jelzi, de egykori helyén jól 
érzékelhetően megbomlik az utcasor. Felmerült, hogy a Mikó-vár délnyugati bástyáján látható 
csúcsíves ablakok netán eredetileg a szeredai kápolna nyílásai lettek volna, de a Mikó-vár 
falkutatását végző Kósa Béla szerint az ablakok a 17. századi várfal szerves részei. 

Szereda önálló plébániává csupán a 18. századra vált, temploma 1758-ban épült. A 
kápolnát vélhetően ekkor bonthatták le. A település mindaddig a csíksomlyói Szent Péter és 
Pál plébánia filiája volt, ahol 1751-ig egy oldalkórust is fenntartottak a csíkszeredaiak 
számára. 
 

• Szent Péter és Pál plébániatemplom ld. Csobotfalva 
• Fodor-kert ld. Csobotfalva 
• Ferences kolostor és templom ld. Csíksomlyó 
• Salvator-kápolna ld. Csíksomlyó 
• Taploca – belterület ld. Taploca 
• Lázár-kúria  ld. Taploca 
• Zsögöd – kápolna ld. Zsögöd 
• Csíkzsögöd – Homokbánya ld. Zsögöd 
• Haromvár ld. Zsögöd 
• Körösi Csoma Sándor utca ld. Martonfalva 

                                                 
1169 SzO IV/43. 
1170 SzO ú.s. IV/83. 
1171 A térképet elsőként Szőcs János közölte, ld. Szőcs 2005. 73. A kápolnához: Inquisitio.  
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• Mikó-vár ld. Martonfalva 
 

31. 4. Összegzés 
Egy 18. századtól adatolható hagyomány szerint Szereda területét két, eredetileg 

szomszédos falu, Csíktaploca és Zsögöd határából szakították ki.1172 Ugyanekkor írta 
Losteiner Lénárd ferences szerzetes: „Szereda másképp szűk, mint állíttatik, Taploca és 
Zsögöd szántóföldire építetett”.1173 A hagyomány hitelességét bizonyítja az a tény, hogy 
Szeredának nem volt külső határa, így szántás, legeltetés és erdőlés tekintetében rászorult a 
szomszédos falvakra, ami még a 17. században is konfliktusok előidézője volt az érintett 
települések között, amint ezt korabeli források is tanusítják. Apafi Mihály fejedelem 1674-ben 
szabad erdőlési és legeltetési jogot biztosított a városiaknak e két falu erdőiben és 
legelőiben.1174 

Szereda alaprajzát, méreteit az alapítás körülményei nagyban befolyásolták, ugyanis a 
két falu határából kiszakított terület egy mocsarakkal körülvett földnyelv volt, amelyen túl a 
város, saját terület híján, akkor sem terjeszkedhetett volna, ha lakosainak növekedő száma ezt 
esetleg indokolta volna. Ennek fényében a 18. századi térképek által rögzített alaprajz 
jellegében nem különbözhet lényegesen a középkori állapotoktól. 1750-ben a város egyetlen 
(!), kelet-nyugat tájolású, közepén orsósan kiszélesedő utcából állt(31.1./3. kép). Alaprajza 
egyetlen csíki településre sem hasonlít, a szabályos telekkiosztás nagy valószínűséggel a 
telepítéskor megtervezett rendezés, semmint természetes fejlődés nyoma. Alaprajza azonban 
csak a Csíki-medencében egyedi, egyébként közel áll Székelykeresztúr, illetve 
Kézdivásárhely mezővárosok középkori, illetve kora újkori alaprajzához.1175 

A mezőváros kialakulásának kezdeteit források nem világítják meg. Többen Zsigmond 
király 1427-es torjavásári (Kézdivásárhely) oklevelének kitétele alapján, mely szerint minden 
székben van legalább egy szabad királyi mezőváros (alie Ciuitates nostre seu oppida inter sedes 
Siculorum nostrorum aliorum habite et existentes… in qualibet Sedium Siculorum nostrorum 
parcium nostrarum Transsiluanarum vnam habemus Ciuitatem certis libertatibus insignitam, de 
quibus Ciuitas nostra seu oppidum Thoryauasara vna fore dinoscitur) 15. századi kialakulást 
feltételeznek. 

Ezt erősíti az az 1492-es, sepsiszentgyörgyi polgároktól származó adat, mely szerint 
predecessores Reges Regni Hungarie in qualibet Sede septem Sedium Siculicalium prose 
vnamquamque ciuitatem Juri Regali habuerint reseruatam et specialiter priuilegiatam ac 
libertatam, azaz a 15. század végén a szomszédos Sepsi-széken úgy tudták, hogy a magyar 
királyok minden székely székben adtak városi kiváltságot egy-egy településnek. Sepsi-szék 
képviselői ezt nem is cáfolták, csupán azt állították, hogy Sepsiszentgyörgy nem királyi jogú, 
hanem közönséges mezővárosként a székely jog alá tartozott.1176 Eszerint a 15. században már 
számolhatunk királyi vagy székely jog alá tartozó mezővárossal Csík-székben is. 

Benkő Elek vetette fel, hogy ez a mezőváros, vagy előzménye Csíksomlyón lett volna, 
amivel összefüggésben állhatott a obszerváns ferences kolostor itteni felépülése. Szintén 
Csíksomlyó korai jelentőségének hangsúlyozásaként idézte azt az oklevelet, mely szerint 
Nagy Lajos király 1368. április 16-án in Chyk Zekel időzött. Szerinte Szereda fejlődését az is 
hátráltatta, hogy területének egy részét Bethlen Gábor Mikó Ferencnek adományozta, aki ott 
1623-tól kezdődően kezdte építeni a Mikó-vár nevű castellumát.1177 

                                                 
1172 Benkő 1778 (1999). 231. 
1173 Idézi Benkő 1853. 7. 
1174 Orbán 1869. 23-24. 
1175 Botár 2012/c. 
1176 SzO III/118-120. Az oklevél fontosságára Benkő Elek hívta fel a figyelmet, ld. Benkő – Demeter – Székely 
1997. 10-11. 
1177 Benkő – Demeter – Székely 1997. 24. 
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Csíksomlyón valóban templomot és kolostort építettek a ferencesek a 15. század 
közepén, de hogy a település mezőváros lett volna, akkor, vagy ezt követően, azt a 
kolostorhoz kapcsolódó oklevelek egy szóval sem említik, nem beszélve arról, hogy a 
kolostor környezetében a terepbejárások és szórványos felügyeletek, mentőásatások 
mindeddig nem találták a feltételezett mezőváros, vagy akár szokványos falu esetében 
elvárható 13-15. századi leleteket. Az 1368-as oklevél keltezési helye biztosan nem 
azonosítható, így az akár Szeredára is vonatkozhat. Szereda város és a Mikó-vár viszonyát 
illetően meg kell jegyezni, hogy ez utóbbi nem a város, hanem a 17. században elpusztult 
Martonfalva határában épült meg. Martonfalva legkorábbi leletei majd két évszázaddal 
megelőzik Szereda első említését (ld. Martonfalvánál). 

A településnek nevet adó szerdai vásár és helyének azonosítása azonban talán közelebb 
vihet e kérdés megoldásához. A közeli Delne és Csicsó közös templomaként működő Szent 
János templom körül több vásárra utaló helynév is előfordul: Vásár kapu, Vásár útja, stb.1178 
Ami a Vásárkapu helynév eredetét illeti, Orbán Balázs már megírta az utóbb feledésbe menő 
legvalószínűbb megoldást. Ő, a helyi hagyomány alapján, azt állította, hogy a templom körül 
(heti-) vásárok lehettek, és ennek emlékét őrzik a helynevek.1179 A középkori templomok 
mellett rendszeresen tartottak vásárokat, a 17. századból több, erre vonatkozó csíki 
szabályzatot is ismerünk, nyilván ez alól a Csíki-medence középső részén, az országút mellett 
fekvő delnei templom sem volt kivétel. Szájhagyomány szerint „azért, hogy míg Csíkszereda 
vásárjogot nem nyert, addig itt [a delnei Szent János templomról van szó – BI.], Felcsíknak 
ezen központi fekvésű helyén tartották Csík hetivásárait ”. Ezt sejteti az is, hogy a vélhetően 
középkori eredetű nyomvonalakat őrző, Moldvából érkező országút jórészt Delnét kikerülve, 
közvetlenül a ma magányosan álló Szent János templom mellett haladt el, és nem is érinti 
Csíksomlyó és Szereda településeket. 

A delnei vásárral kapcsolatban viszont Szőcs János tett egy igen érdekes észrevételt. A 
helytörténeti irodalomban a rendre visszaköszönő hagyomány, birtokviszonyok, illetve 18. 
századi adatok nyomán feltételezte, hogy (Csík-) Szereda területét azért szakították ki 
mesterségesen és nyilván hatalmi szóval Zsögöd és Taploca területéből, hogy ott vásárhelyet 
hozzanak létre. Ez hosszan elnyúló torzsalkodáshoz vezetett, amit az sem csendesített le 
teljesen, hogy a zsögödiek egy részét kárpótolták: „az Csík Delnei Templom felől való 
határban, mely Sögöti Lábnak hívattatik (ex eo, hogy mikor Csík Szereda Városa hellysége 
excindáltatott az Sögöti határból, akkor a Delneiből ezen Láb föld adatott Sögöti 
Eembereknek, hogy Szereda Városa mind Fell Csík, mind All Csík résziről közös határra 
essék)”. Itt több zsögödi gazdának is volt szántója a Szent János templom szomszédságában 
„a Zsögödi Lábban Senkinek másnak birodalma nincsen hanem csak a Sögöti 
Possessoroknak”.1180 

Úgy tűnik tehát, hogy a delnei templom mellett valóban létezett egy vásárhely, 
amely(et) utóbb költözött-költöztették a mai Csíkszereda helyére. Az új vásárnak kiszemelt 
nem is túl nagy terület azonban eredendően a zsögödiek birtoka volt, ezért viszont a 
zsögödieket a régi delnei vásárhely területével kárpótolták. A fenti adatokat az új település 
szerdai hetipiacra utaló, illetve a delnei templom környéki helynevek és az egykori út 
közelsége szintén alátámasztja. Nagyon hasonló folyamat, mint ahogy az egykori Torjához 
tartozó vásáros helyből (ld. Thoryauasara helynév) utóbb térben is elkülönülő új vásáros 
település, mezőváros Kézdivásárhely lett.1181 Ennek az átköltözésnek mindenképpen a 16. 

                                                 
1178 Csomortáni 2008. 91, Orbán 1869. 60. 
1179 A templom körüli szántókból csak későközépkori, kora újkori cserepeket gyűjtöttem, 12-15. századi lelet 
nem került elő. 
1180 Szőcs 1999. 73-74. „a delnei vásárhely megszűnése és a szerda napi vásár átkerülése, átköltöztetése a 
Taploca és Zsögöd közötti határra olyan két esemény, amely között közvetlennek látszó összefüggés van.” 
1181 Benkő 1997. 18. 
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századot megelőzően kellett végbemennie (hiszen ekkor már említik oppidum Szereda-t). Az 
1427-es, illetve 1492-es háromszéki közvetett adatok alapján a delnei Szent János templom 
mellől beköltöztetett szerdai vásár területén már 15. század első felére már kialakult a 
(Csík)Szeredának nevezett mezőváros. A feltételezést egy viszonylag új régészeti ásatás 
közvetett adatai megerősítik. 

Közvetlenül az egykori mezőváros mellett, Martonfalva területén, Zsögöd falu 
határának a legszélén (!) 14-15. századi telepnyomok kerültek elő.1182 Ennek nagyon fontos 
településtörténeti vonatkozásai lehetnek. Teljességgel szokatlan ugyanis, hogy egy település 
közvetlenül a falu határának szélén jöjjön létre. Egy ilyen elhelyezkedésnek különleges okai 
kellett legyenek. Azt gondolom tehát, hogy Martonfalva létrejötte és léte is szorosan 
összefügghet a szerdai hetivásár, és így Szereda mezőváros kezdeteivel. Valószínűnek tartom, 
hogy éppen a vásár közelsége, illetve az ezzel járó előnyök, és talán más, egyelőre ismeretlen 
okok játszottak közre abban, hogy Zsögöd határában kialakult egy újabb település: 
Martonfalva. Amennyiben feltételezésünk helyes, akkor az azt is jelenti, hogy a martonfalvi 
régészeti leletek (14-15. század), megadják a szerdai hetivásár, Szereda mezőváros ante quem 
időhatárát is. 

Szereda alaprajza jól összevethető más, székelyföldi mezővárosok alaprajzával. Ezek 
közül a legismertebb Székelykeresztúr. Noha a település oppidumként csupán a 15. század 
végén jelenik meg, a régészeti kutatások szerint kezdetei a 13-14. század fordulójáig 
visszanyúlnak. A mezőváros egy korábbi, utóbb Keresztúrfalva nevet felvevő település 
szomszédságában jött létre, a középkori Keresztúrt egyetlen orsósan kiszélesedő utcát övező 
teleksorok alkotják. Szabályos telekkiosztása egyértelműen telepítés nyomának tekinhető.1183 
Bizonyára nem véletlen, hogy a hasonló módon más település határában (Torja), előzmények 
nélkül létrejövő/létrehozott Torjavására/Kézdivásárhely magját szintén egy vásártérként is 
funkcionáló hosszanti utca alkotja. 

A források hallgatása, a régészeti kutatások hiányosságai miatt erőltetett lenne e 
három mezőváros kezdeteit szorosan összekapcsolni. Ugyanakkor nem tagadhatjuk, hogy e 
három település hasonló alaprajza, illetve az ebből feltételezhető telepítések alapján 
összefüggést sejtünk. Azt gyanítjuk, hogy a három székelyföldi mezőváros létrejötte külső 
hatásra történt, alapításukkor létező falvak határában korábban lakatlan területet szántak a 
mezővárosi funkciók színhelyéül. Szereda esetében a hely kiválasztása azonban nem 
bizonyult szerencsésnek. A település a gazdagabb falvak árnyékában, önálló határ, helyi 
mesteremberek és átmenő forgalom híján nem tudott igazi központtá fejlődni. Ebben változást 
a jelenkori átrendeződés hozott, amely során a vasúttal elérhető, központtá tett „város” a 19. 
században, felsőbb ráhatásra bekebelezte, magához csatoltatta Taplocát (1891-ben), 1910-ben 
Zsögödöt, illetve Somlyót, ideértve Csobotfalvát és Vardotfalvát.1184 
 
 
32. CSÍKTAPLOCA (ld. még Csíkszereda) 
 
32.1. Felcsíkon, az Olt széles árterének bal partján fekszik (142/1-3. kép); román 
megnevezése Toplița; Csíkszereda város része; a Szent Péter és Pál plébánia (Csíksomlyó) 
filiája; a helynév szláv eredetű meleg forrás, víz értelemben.1185 Újabban, a szláv etimológia 
elfogadása mellett, többen közszónak tartják.  
 
 

                                                 
1182 Darvas Lóránt közöletlen kutatása. Ld. Adattár/Martonfalva. 
1183 Benkő – Demeter – Székely 1997. 43-44. 
1184 Vámszer 1977. 209-216., Vofkori 2007.  
1185 FNTESz II/615. 
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32.2. Írott adatok 
A falut meglehetősen későn említik források, 1567-ben jelenik meg először, amikor a 25 

denáros adólistán Taplocha duo ad hamor...44 adózó portát írtak össze.1186 A falu azonban 
bizonyára sokkal korábban létezett, hiszen Szereda mezővárosát a koraújkorig visszanyúló, de 
bizonyára a középkorban gyökerező hagyomány szerint részben Taploca határából hasították 
ki. Szereda esetében közvetett adataink vannak 14. századi létére, így Taploca ennél vélhetően 
jóval korábbi. Szláv eredetű helyneve alapján többen gondoltak arra, hogy itt olyan szláv 
település létezhetett, mely megérte a magyarok Árpád-kori beköltözését. 

A következőkben megszaporodnak az adatok, de ezek szinte kivétel nélkül a széki 
elithez tartozó és így számtalan hivatalos ügyben eljáró Taplocai Salamon-család 
szerepléseivel, és nem a falu egyéb említéseivel függenek össze. 

1569-ben Thomas, Nicolaus et Petrus Salamon de thaplocza (nobiles, agiles) Andrássi 
Márton nejének (Becz?) Katalinnak Küküllő-megyei birtokügyeivel kapcsolatos perben 
választott bírók.1187 Még ugyanez évbe másokkal együtt II. János király megparancsolja 
taplocai Salamon (fia) Tamásnak és Péternek, hogy Andrássi Márton és fiát, Pétert iktassák be 
a frissen nekik adományozott szentsimoni részjószágba.1188 

Az 1569 körül összeállított főemberek és lófők összeírásában a Taplocza faluban 
összeírt 17 fő között (Taplocza. Mathe Kowach Judex Lefeyek. Salamon Istuan Salamon 
Mathe n. Salamon Thamas Salamon Anthal Salamon Mijklos Salamon Mjhal n. Nagj Mathe 
Kowach Georgj Lazar Barrabas Anda Marton Barla Djenesne Andras Mathe Pos Imreh 
Agaston Pal Agoston Fabian n. Texe Mjklos)1189 a Salamon-család tagjait jelölték „n” nobilis 
jellel. Ezt követően 1575-ben a Bekes-féle összeesküvés során a csíki előkelők közül többen, 
Andrássy Péter, Antal Pál és Balázs, Salamon Tamás, Simon János, Fejér Pál, Szentimrei 
János György a feltámadt község mellé áltak. De az harcz után – mely a fejedelem győzelmét 
hozta B. I. – az kik megmaradának porrá tövék; ugyanakkor számkiveték.1190 A Salamonok 
birtoka javarészt a fejedelemre háramlott, akinek 1576-ban Toplocha faluban, az 50 denáros 
adólistán 25 forintnyi összege alapján félszáz jobbágyporta után róttak ki adót.1191 

Ebből adódik, hogy 1602-ben a császár számára esküt tett személyek között (53 fő), 
egyedüli nemesként Zekelj Miklos-t találjuk, 1614-ben viszont az összes családfőt, 96 
személyt tartalmazó listán az egyedüli főember Georgh Gereb.1192   
 
33.3. Középkori régészeti lelőhelyek 
 
33.3.1. Kápolna 

A középkorban Taploca a mintegy 2,5 km távolságra található somlyói Szent Péter és 
Pál plébánia filiája volt. Ismeretlen időben, de még 18. század előtt kápolna állt a faluban, 
amit 1716-ban már említenek (Sunt hic duae capellae in Szereda et Taplocza, quae molestias 
faciunt parocho. – írják a somlyói templom vizitátorai).1193 A Szent Lőrincnek szentelt 
kápolna állítólag a mai plébánia helyén állt. Bár konkrét adat ezt nem erősíti meg, nem 
vethető el annak a lehetősége, hogy ez a kápolna a középkor végén már állhatott. Esetleges 
érvként említhető, hogy jóval kisebb településeknek adatolhatóan volt már a 16. században 

                                                 
1186 SzO II. 220. 
1187 SZO II/242. 
1188 SZO II/254. Szintén az Andrássiakkal kapcsolatos ügyekben szerepel Salamon Tamás 1570-ben (SZO 
II/306) és 1571-ben is, illetve 1583-ban egy csomortáni egyezségnél tanú (SZO IV/83-84.). 
1189 SzO II/272. 
1190 Székely krónika 643. 
1191 SzO IV. 46. 
1192 SzO ú.s. 83., 527-528. 
1193 Inquisitio. 
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kápolnája, ugyanakkor a faluban birtokos Salamon nemesi család léte szintén feltételezi egy 
kápolna helyi használatát. A ma használt templom a 19. század elején épült. 

 
33.3.2. Belterület – Tsz. székház (Salamon-kúria?) 

Az írott adatok alapján a 16. század közepén legalább egy, a Salamon-családhoz kötehtő 
nemesi, lőfői udvarházzal kell számolni a faluban. Ennek helye ismeretlen, de egyik 
lehetséges helyét illetően a volt termelőszövetkezeti székház és gépállomása által elfoglalt, a 
falu déli szélén álló úgynevezett Lázár-kúria területe jöhet szóba. Az itt álló 19. századi 
épületegyüttes egy nagy telken terül el, a hagyomány szerint egykor Sándor-kúria volt. Az 
épületet többször átalakították. A mellette álló veteményesben szórványosan kerültek elő 
későközépkori leletek. 

 
33.3.3. Belterület – Holló-utca 65. számú telken (jattatánál) a szántásból őskori leletek és 
salaktöredékek mellett kézikorongon készült, lekerekedő peremű késő Árpád-kori, 14. századi 
tagolt peremű és csigavonalas töredékek is kerültek elő (142/4. kép). Ugyanitt kisebb 
csempetöredékeket és gyorskorongolt későközépkori cserepeket is gyűjtöttem. 
 
33.3.4. Belterület – Patak-utca. Az egykori patakmeder bal, déli oldalán egy építkezés mellett 
az alapból kiásott földből későközépkori kályhaszem töredékeit gyűjtöttem össze. Innen nem 
messze a 20. számú telekről egy építkezés nyomán késő népvándorlás kori (kora Árpád-kori?) 
edénytöredékek kerültek be a gyűjteménybe. 
 
 
33. CSÍKVEREBES 
 
33.1. Csíkverebes Alcsíkon az Olt baloldali, keleti teraszán a Csene (Hidegkút)-patak mentén 
található (143/1-3. kép); román neve Vrabia; Tusnád község része, a középkorban a kozmási 
plébánia filiája volt; neve leíró jelegű, közszói eredetű. 
 
33.2. Történeti adatok 

A falu nem szerepel sem a 25 denáros adót összegző 1567-es, sem az 1569-es lófők és 
főemberek összeírásában. A főemberektől szedett 50 denáros adólista szerint Verebesen 1576-
ban Hadnagy János és Antal fél-fél forintot adóztak egy-egy jobbágyportájuk után.1194 

A faluban a Beczeknek is volt birtoka, legalábbis erre lehet következtetni egy 1601-es 
oklevélből, melyben Báthory Zsigmond fejedelem levelet ad Lemhényi Csomortányi Tamás 
részére, hogy Kozmási Becz Tamás lánya, Erzsébet halála esetén, több birtokát, így Verebest 
is neki adományozza.1195 1602-ben 4 fő tett esküdt a császár hűségére, 1614-ben Verebes 
laksagh-on (?!) 11 főt írtak össze.1196 Az 1619-es adatok alapján gyanítható Verebesen 
Hadnagy Andrásnénak és Hadnagy Mátyásnak lakott 11, illetve 9 jobbágya. 1197 

A 19. században a helyiek úgy tudták, hogy a „a régi hagyományból tudva van az, 
hogy még 1500 előtt létezett a falu keleti felső végén egy vas verető, azon verető mellé 
kezdtek telepedni, mint mesteremberek. Az ötödik kérdőpontra. Hogy Csík Verebes községe 
honnan népesítetett, az bizonyos, hogy az említett verető mellé a Székelyföldön lévő 
községekből népesítették, mint mesteremberek. Megszűnvén a vasverető, földesúri birtokokat 
vettek ki és egész 1848-ig földesurat is szolgáltak.”1198 

                                                 
1194 SzO IV/45. 
1195 SzO IV/149-150. 
1196 SzO ú.s. IV/86., 513-514. 
1197 SzO ú.s. IV/651. 
1198 Pesty 1864. 
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33.3 Régészeti adatok 
 
33.3.1. Kápolna. 

A falu támpillér nélküli sokszögzáródású, portikus-szal és nyugati harangtoronnyal 
ellátott kápolnája 1770–1775-ben épült.1199 Noha tömegében a középkori kápolnákat idézi, 
faragványai (déli és nyugati kőkeretes kapuja, szenteltvíztartó medencéje) valóban nem 
középkoriak. Nyugati harangtornya utólag épült a már álló vakolt hajófal mellé. 
 
 
34. CSOBOTFALVA 
 
35.1. A falu Felcsíkon a Somlyó-patak (az Olt balparti mellékvize) mentén húzódik (143/1., 
4-5. kép); román megnevezése: Cioboteni; Csíkszereda város része; itt áll a Szent Péter és Pál 
plébániatemplom; középkori neve(i): Chijobot, Chjobod, Csobotfalva; eredetileg személynévi 
eredetű egytagú neve volt, melyhez a 16. század folyamán kapcsolódott analógiás úton a –
falva utótag.1200 
 
35.2. Írott adatok 

A pápai tizedjegyzékben 1333-1334 között Chik Sumbov néven említett település 
mögött legalább részben Csobotfalva keresendő, itt áll ugyanis a középkori plébániatemplom. 
A 16. századi források rendszeresen együtt említik Csomortánnal, holott az térben jól 
elkülönülő, majd 2 km távolságra eső település. Ennek oka ismeretlen. Így vannak feltüntetve 
1567-ben a 25 denáros adólistán (Chijobot et Chijomortan ...28/una ad hamor), és 1569 körül 
a főemberek és lófők összeírásában is (Chjomortan Chjobod  5 fő: Vathah Benedek Lofeyek. 
n. Veres Janus, n. Takach Ferencz, Tamas Deak, Kowach Gergelne).1201 Katonai 
szolgálataiért Wardofalwa, Chyobatfalwa, Delne, Szentmyklos–on levő, korábbi birtokaira 
Wardofalw-i Balas Pál 1570-ben nyert adománylevelet.1202 1576-ben az Udvarhely, Csík, 
Gyergyó és Kászon-széki főemberek által fizetett 50 dénáros adó összeírásában is együtt 
szerepel a két település (Csomortan cum Csobotfalva Illustrissimi Principis 9 fl 50 d, 
Johannis Lázár 1 fl, Valentini Geögeö 1fl, Blasii Pokai 1fl 50 d, Johannis Miko 1 fl 50 d, 
Benedicti Kosa 50 d, Emerici Ros 50 d, Petri Salamon 50 d.)1203  

 
35.3.Középkori régészeti lelőhelyek 
 
35.3.1. Szent Péter és Pál plébániatemplom 

A templom Csíksomlyó Csobotfalva nevű részén, a Somlyó-patak jobb partja felett 
húzódó domboldalon fekszik (144/1. kép)). A középkor folyamán egészen a 18. század elejéig 
több település: Csomortán, Csobot(-falva), Vardotfalva, Taploca, (Csík-)Szereda 
plébániatemploma, és több alkalommal a Telegdi főesperesség csíki alesperességének, majd 
1592-től a csíki főesperesség központja volt.1204  

Titulusa korai alapítást sejtet, a templom első adatolása azonban csak a pápai 
tizedjegyzékből ismert: Chik, Sumbov, Sumlov néven 1332-1334 között három alkalommal 
írták össze. Nagy valószínűséggel a pápai tizedszedők csíki kiindulási és érkezési helyszíne 

                                                 
1199 Léstyán 2000. 276. 
1200 FNESz I/336., Fehértói 2004. 199. (1214: Chobod)  
1201 SzO II/220., 272. 
1202 EFK 82. (250.) 
1203 SzO IV/44-45. 
1204

 Endes 1938. 335., Léstyán 2000. 245-246. 
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volt, központi szerepe feltehetően már a 14. század elejére kialakult.1205 A 
plébániatemplomhoz tartozó többi települést csak a 16. század közepétől említik először a 
különböző katonai és adóösszeírások alkalmával.1206 

A középkori templomot a torony kivételével 1800-ban elbontották és új egyházat 
építettek. Az új épületbe az elbontott templom kőanyagát is beépítették. A tornyot 1823-ban 
emelték meg egy szinttel és 1901-ben kapott új galvanizált fémlemez tetőt.1207 A források 
alapján meglehetősen részletes adataink vannak a régi épületről. Az 1674-től induló Album 
Ecclesiæ, a plébánia levéltárában található építési jegyzőkönyv, és az 1731. évi vizitációs 
jegyzőkönyv több nagyon fontos, korábban ismeretlen adatot is tartalmaz a középkori 
épületről: eszerint a középkori kő templom és födéme 1731-ben jó állapotban volt, akárcsak 
nemrégiben javított cinteremfala. Felszerelései közül megemlítették három oltárát, északon a 
Mária, délen a Szent István tiszteletére szentelt kis oltárokat, ill. a főoltárt is. Pontosabb 
helymegjelölés nélkül írták össze a Sándor-család boltozat nélküli magánkriptáját. A 
toronyban ekkor három felszentelt harang volt.1208 

A bontás előtt álló középkori templomról egy 1800-as építési jegyzőkönyv további 
fontos adatokat őrzött meg: „a Templom volt hosszóságra 15 őles, szélességre negyed fél öles, 
magossagára is anynyi; a dereka a templomnak mennyezetre volt, a Sanctuarioma pedig 
bolthajtásra, de a Sanctuarium késsőbb kori munka volt, a Templomnak volt a szokot helyen 
két fa chorussa egy más felett, harmadik chorus pedig hasonló képpen fából volt Dél felől a 
Templom oldalába, ezen chorus volt a szeredaiak számára minthogy Szereda várossa is 
filialisa volt ezen Parochianak és csak Anno 1751-be vált el Somlyotol ezen Templom el 
rontásakor nem találtunk semmi jelt arrol mikor épitetett a Templom dereka.” Ez a bontáskor 
felvett jegyzőkönyv rögzítette a középkori templom legfontosabb jellemzőit: a templom 
hossza: 28,35 m, magassága és szélessége 8,5 m volt (egy szélességi adatot ismertettek, azaz a 
hajó és a szentély szélessége megegyezett). A sík mennyezettel fedett hajóban két fa kórus 
állt, egyik a déli oldalon, a másik két szinttel (!) a „szokott” helyen, azaz a nyugati 
oldalon.1209 A szentély boltozott volt, és későbbinek tartották a hajónál.  

Az Album Ecclesiæ (Domus Historia) említi a régi cinteremfal nyomát, mely a mai 
szentély közepénél (?) húzódott: “mint arról…talajrendezés alkalmával…1908-ban 
meggyőződtem”- írja az akkori plébános. E talajrendezés alkalmával (középkori?) sírokat, 
vagy osszáriumot is bolygattak, ugyanis szekérderékszámra hordtak el csontokat. A templom 
körül, a mostani cinterem falait is túllépő temető volt, a falakon kívül, főként attól délre 
többfelé láthatók régi sírok keresztjei, hantjai, ill. keletre az ún. Ádám és Éva dombján 
csatornázások során koporsós sír került elő.1210  

Az elbontott középkori templom kőfaragványainak egy része az új templom falaiba 
másodlagosan beépítve maradt fenn. A torony melletti helyiségek ajtónyílásaiban található két 
hengertagos, félköríves kő ajtókereteket az Árpád-korra, illetve a 13-14. század fordulójára, 
az ún. „átmeneti korszakra” keltezi a művészettörténeti kutatás.1211 A templom egy későbbi 
korszakából, a gótikus periódusból maradt meg a ma cinteremkapuként használt szintén 
másodlagos helyzetű, szemöldökgyámos gótikus kő ajtókeret (144/3. kép). Valószínűleg 
szintén ehhez a korszakhoz köthetők a szentély déli falába befalazott ablakszárkövek is, ill. a 
hajó északi falában, az északnyugati saroknál található élszedéses ajtószárkő is. 

                                                 
1205 MonVat 112., 116., 132. Botár 2001. 123-127.  
1206 SZO I/316, II/220-221., 270-272. 
1207

 ÉpJegy 8-9., Boross 1994. 144-145. 
1208 ERKEJ 142-143. 
1209 Kétszintes nyugati karzat nyoma került elő a csíkmenasági templomban, de hasonló karzat ma is áll a 
csíkkarcfalvi NagyboldogasSzOny templomban. 
1210

 Janovits 1994, 121. 
1211 Keöpeczi 1929. 376., Entz 1994. 64., ill. Dávid 1981. 13-14. az udvarhelyszéki hasonló faragványokról 
szólva.  
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A templom későközépkori, 1595-ben öntött harangja mára eltűnt, feliratát Orbán 
Balázs örökítette meg: VERBUM DOMINI MANET IN ETERNVM. ANNO 1595.1212 

A templom további középkori felszerelései közül az oltárokról vannak adataink, noha 
mostoha sorsuk messze sodorta őket a templomból. A főoltár a 16. század első negyedében 
keletkezett, ún. átmeneti típus: kompozíciója gótikus, de díszítése, szerkezete már reneszánsz 
jellegű. Egy része, a nagy táblakép és a mozgó szárny később kettéfűrészelt darabja a Magyar 
Nemzeti Múzeumba került még 1888-ban, míg a predella (rajta II. Lajos és a székely nemzet 
címere), a pilaszterek és a többi kép az Erdélyi Múzeumba jutott 1911-ben. A Szent Imrét és 
Szent Lászlót ábrázoló képről csak a Holló Ignác-féle másolatból tudunk. A főoltár után nem 
sokkal készülhetett a kisebbik Mária-oltár, mely 1911-ben az Erdélyi Múzeumba került. Ez 
szorosan kapcsolódik a főoltárhoz, képein Dürer és Cranach metszetek hatása érezhető, és 
hasonlóság figyelhető meg a csíkszentléleki és csíkszentimrei oltárokkal.1213 

A 2002-2005 között több szakaszban folytatott ásatás során a mai templom 
északnyugati negyedét kutattuk és feltártuk a középkori épület északi hajó- és részben 
szentélyfalainak több periódushoz tartozó maradványait (144/4. kép).1214 

A legelső kőtemplomot (1. periódus) nem sikerült lokalizálni, csupán a következő 
periódus alapfalába másodlagosan beépített nagyszámú kőanyaga alapján tudjuk, hogy falait 
meszelés, helyenként freskó borította, és hogy nyíláskereteit (részben?) már faragott kövekből 
alakították ki. A II. periódus (“V. fal”) nyugati alapfalában egy törött (fél-?) oszlopfejezetet 
találtunk. A faragvány legalább négy vízszintes sávból áll, melyek felső átmérője kisebb, mint 
az alsó, s így lépcsőzetesen fűrészfog-szerűen egymás fölé nyúlnak (145/3. kép).1215 Pontos 
analógiáját egyelőre nem ismerjük, így az Árpád-koron belül a faragványt nem tudjuk 
keltezni.  

A templom következő periódusából (2. periódus) az északi hajófalat és a szentély 
alapozásának kis szakaszát tártuk fel. Az alapozás szélessége eléri a 150-170 cm-t is (!), a 
hajó hossza 13,6 m, belső szélessége 8,6 m.1216 A szentély záródása ismeretlen, megmaradt 
szakaszának, egyenesen, keletre futó északi fala 4,1 m hosszú. A hajó mérete kétszerese az 
ismert székelyföldi Árpád-kori átlagos hajóméreteknek.1217 

A fal habarcsában egy beböködött díszű korongolt kerámiatöredék is előkerült, aminek 
a korát aligha tehetjük a 12. századnál későbbre (145/4. kép).1218 A mai templom belterében a 
középkori templom falain kívül és belül közel nyolcvan sírt tártunk fel. Az egyik, négy darab 
S-végű hajkarikákkal eltemetett (kettő bordás díszítésű), és a C14-es vizsgálattal 1208-1270 
közé keltezett váz (10. sír) alatt egy további sír került elő, melynek betöltésében már 
előfordulnak kőépületre utaló tégla és habarcstöredékek (145/1-2.. kép).1219 A hajkarikák 
térben legközelebbi analógiái háromszéki Petőfalván és Zabolán, illetve a keresztúrszéki 
Szentábrahámon 12. századi anonim dénárokkal kerültek elő.1220 A 10. sír alatt fekvő 14. sír 

                                                 
1212 Orbán 1869. 20. 
1213 Balog. 1943, 126., Mihály 1998. 112. 
1214 Botár 2008. Az ásatást Darvas Lóránt, Tóth Boglárka és a szerző vezette a kolozsvári Entz Géza 
Művelődéstörténeti Alapítvány szervezésében a NKÖM (Budapest) támogatásával. 
1215 Anyaga helyi vulkáni kőzet, amfibolos és biotit andezit. Jánosi Csaba geológus szíves meghatározása. 
1216 A csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony plébániatemplom korai periódusához tartozó hajójának falvastagsága 
130 cm, de az alapozás lefelé szélesedett, így akár a másfél métert is meghaladhatta.  
1217 Botár 2001. 141-142., Benkő 2012. 129-130.  
1218 A templomtól nyugatra eső Fodor-kertben két lakóház gödrének betöltéséből hasonló jellegű kerámiát 
bontottunk ki. Ld. Botár 2012/d. 
1219 A vizsgálatokat a debreceni ATOMKI laboratóriumában dr. Svingor Éva végezte. 
1220 Szentábrahám: Benkő 1992. 223. (17-18. sír), 235.(148. sír), 238. (173. sír); Petőfalva: Székely 2001, 205. 
(206. sírban III. István ezüstdenárjával), ill. románul Székely 1990. Zabolához: Székely 1993-1934. 280. (37. sír 
III. István kettőbe vágott pénzével; 53. sír szintén II. István pénzével); 283. (154. sír  III. István pénzével); 284. 
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és az általa bolygatott nagyobb váz tehát vélhetően 12. századi és a sírföldbe belekeveredett 
törmelék alapján állítható, hogy ekkor a templomdombon már állt kő templom. Egyelőre 
nyitott marad annak az eldöntése, hogy ez a keltezés pontosan melyik korai épületre 
vonatkoztatható. 

A középkori szentélylépcső alatt, egy további, a falak és a többi, későbbi sír 
tájolásához nem igazodó gyerekváz részletét bontottuk ki. Ezt sekély mélysége, tiszta 
betöltése és elhelyezkedése alapján szintén korai, még templomon kívüli temetkezésnek 
tarthatjuk. A sírok viszonya a falakkal nem egyértelmű, így nem eldönthető, hogy a 
bemutatott sírok a megtalált második, vagy a még lappangó legkorábbi kőtemplomhoz 
tartoznak-e. Az első kő templomok keltezésével a korábban bizonytalan időrendű egyszerű 
félköríves, hengertagos másodlagos kapuk időrendje is megfoghatóvá vált.1221  

Az épület valószínűleg teljesen elpusztult, vagy lebontották és falait legalább részben 
elhordhatták, az alapokat ugyanis több helyen föld fedi és egy helyen a falakat sír is vágja. 
Ezután épült a korábbi fal tengelyét követve az a hajófal, mely 1800-ig állt (3. periódus). Ez a 
fal azonban nincs kötésben (!) az alatta húzódó alapfalakkal, sőt több helyen megfigyelhettük 
a fal lapos alját! Ennek 1 m szélességű hajófala 14,4 m hosszú, szélessége 8,6 m volt. 
Szentélyét a következő átépítéskor teljesen elbontották, így csupán annyit tudunk róla, hogy a 
hajónál keskenyebb volt. A hajó északi oldalán az alapfalakat a diadalív-hajófal sarokba 
helyezett mellékoltárok felépülte után, valamikor a 16-18. század között a belső oldalon 
köpenyezték. 

A hajó belsejét a mai padló alatt szintén az 1800-ban lebontott III. fal vastag bontási 
omladéka tölti ki. Ebből az omladékból került elő szórványként egy 14 cm hosszú, 4-6 cm 
széles szabálytalan, sérült kődarab, melynek egyik felületén bevésett rombusz alakú, oldalán 
X alakú jel látszik.  

A harmadik periódus keltezéséhez az ásatás során csak közvetett, bizonytalan 
támpontokat találtunk. Ez a templom a korábbi épület bontását követő hosszabb szünet után, 
feltehetően a 13-14. század folyamán épült, hajója 1800-ig a templom elbontásáig állt, míg a 
szentélyt a következő periódus új szentélyének építésekor, valamikor a 15-16. század 
fordulóján elbontották. 

A középkori templom legutolsó nagy átépítésekor (4. periódus) lebontották a 3. 
periódus szentélyét és új, a hajófalakkal egyező szélességű (8,6 m) szentéllyel bővítették. 
Ennek korábban csupán északi falából ismertünk kis részletet, a nyolcszög három oldalával 
záródó alaprajzára egy másodlagos helyre befalazott boltozati sarokgyámkő (14/5-7. kép). 
2011 tavaszán a templom beltertében kiterjedt munkálatok kezdődtek, melyek célja az egyre 
inkább elterjedő könnyező házigomba fertőzés teljes megszüntetése volt. Ennek érdekében 
felszedték a fapadlót és mintegy -60 cm mélységig kihordták az alatta húzódó omladékréteget. 
A munkálatok engedély nélkül zajlottak, így valós régészeti felügyeletet akkor sem lehetett 
volna végezni, ha mindeközben a templomtól nyugatra eső Fodor-kertben nem folyt volna 
éppen leletmető ásatás. Ennek ellenére igyekeztünk minél több alkalommal megjelenni a 
helyszínen, így a plébánost és a a munkásokat is sikerült meggyőzni, hogy az előkerülő 
falakat, padlót, lépcsőt oltáralapozásokat ne bontsák el. Az omladék után kitakarított 
templombelsőben így látványosan kirajzolódott a középkori templom alaprajza (félméteres 
felmenő falak!), és a legutolsó periódus méreteit dokumentálni lehetett (145/3-5. kép). Az új 
szentély szélessége az építési jegyzőkönyv és helyszíni ellenőrzésünk alapján is 8,6 m volt 
(belső szélesség 6,8-6,4 között), míg belső hossza 12,3 m körüli. Keleti felén előkerült a kőből 
falazott oltárasztal rézlete is, mérete 2-1,8 m. 

                                                                                                                                                         
A kutatás azóta óvatosabb a talált pénzek uralkodókhoz való kötésében, az ún. anonim denárok használatát a 12. 
századon belül egyelőre nem sikerült biztosan rögzíteni. Ld.: Kovács 1997.  
1221

 Botár 2008. 
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A szentélyt téglabordás boltozat fedte.Az egyik bordán egy, már a második meszelésre 
karcolt 1579-es évszám látható. Az oltárok művészettörténeti keltezése alapján ez az 
építkezés a 16. század elején történhetett.1222  

A ma is álló, első látásra gótikusnak tűnő, saroktámpilléres, csúcsíves haragtorony, az 
építési felirat (A: D:/1680/IN·HONOREM/SS:PETRI:ET/PAVLI·APOST[OLORVM]), és a 
Domus Historia alapján 1677-1683 között épült (145/1. kép).1223 Feltételezésünket a torony 
dendrokronológiai vizsgálata is megerősítette. A különböző szintek in situ födémgerendáiból 
vett minták keltezése 1673 utáni, ill. 1680.1224 Az Orbán Balázs leírásából ismert 1595-ös 
harang tehát eredetileg csak fa harangtoronyban lehetett elhelyezve. Ezt erősíti a torony külső 
falán, a melléképületek padlásterében megfigyelhető futókutyás mustra (ugyanitt több 
vakolatba karcolt felirat és ábra is látható) is, és a hajó fedélszékében látható, a harangablakok 
alatt körbefutó párkány sgrafittó-technikával készített virágos dísze is, melynek korát szintén 
a 17. századra teszik.1225 Ez egyben arra utal, hogy a templom mellett a középkor folyamán 
harangtoronynak kellet állnia, mint jó néhány szintén középkori haranggal rendelkező csíki 
templom esetében.1226 

A középkori épület északnyugati sarkában egy kriptát tártunk fel. Erről az 1731-es 
vizitáció és Sándor Péter végrendeletéből tudjuk, hogy a Sándor-családé volt (14/2. kép). Az 
itt feltárt koporsókat gyaluforgáccsal, homokkal bélelték, külsejüket vászonnal vonták be, és 
bronz szegecsekkel díszítették, melyekből néha az elhunytra utaló feliratot alakítottak ki. A 
megfigyelések jól egyeznek a kortárs Apor Péter által megörökített nemesi temetkezési 
szokásokkal: “Az koporsót belől vagy bársonnyal, vagy matériával vonták bé, feje alá tettek 
vagy bársonyvánkosokat… az feje mellé szép nyusztos süveget…. ha katolikus volt, az 
keszkenyein felyül állott az olvasója… Mikor koporsóba tették, az koporsónak fenekire 
némelykor tettek gyalu alól kihullott forgácsot.., azt szép gyolcslepedővel bécsinálták vagy 
bévarrották…  Az koporsót penig, amint leírám, bévonván, az koporsót ezüst-, aranyas fejű 
szegekkel igen gazdagul külyel béverték, és hogy az aranyas fejű szeg jobban kiadja magát, az 
koporsót fekete bíborral vonták bé…”.1227 Noha kutatásunkhoz közvetlenül nem kapcsolódik, 
a Sándor-kripta kapcsán meg kell említenünk, hogy az utóbb nagy „karriert” futó „székely 
áldozópohár” a kriptát építtető Sándor Péter fent idézett végrendeletében is előfordul. A 
végrendelet hatodik tételénél egy ezüst pohár és szebb ezüst pixis és selyem keszkenő után 
írták össze: „A szerecsendió kupát hagyom a kisebb fiam Gáspár kezébe… de úgy, hogy azt 
soha el ne adhassák, hanem régi emlékezetül megtartsák jó gondviselés alatt, mint régi 
eleinktől reánk maradott és 1412. esztendőtől fogva megtartotta Isten familiánknál.”1228 Úgy 
tűnik tehát, hogy ekkor még csak családi ereklyének tartották. 

A kripta kemény, habarcsos alja alatt korábbi sírok is előkerültek. Aligha véletlen, hogy 
e sírok egyike sem közelíti meg a templom eredeti nyugati alapozását, hiszen éppen 

                                                 
1222

 Mihály 1997. 112. 
1223

 Album Eccl. 23., 36-37.: Taploczai Frater Anda Peter Terciarius Ord, Francis. czinaltatta a Nap nyugati 
aitohoz a Tornyot penzbeli sumptussal, a többire a közönséges Megye, mely kezdődött Anno 1677 vegzödött 
Anno 1683., ill. Turris lapidea orgiarm 21 1/2 alta ad portam occidentalem Parochialis Templi S. Petri 
aedificari Caepta Anno 1677…Hic eadem Turris in finem postea deducta Anno 1683. Ld. még: Botár – 
Grynaeus – Tóth 2006.  
1224 A mintavételt és a vizsgálatokat az OTKA (F043167) által támogatott „Dendrokronológiai kutatások 
Erdélyben” projekt keretében dr. Grynaeus András végezte. Ld. még: Botár – Grynaeus – Tóth 2006. 130-131.   
1225 Lángi – Mihály 2003. 1710 körül kapott hasonló kifestést a csíkszentmihályi, csíkrákosi, templom. Hasonló 
az aranyospolyáni templom is Lángi – Mihály 2004. 10.  
1226

 Botár 2001. 139-140. ill. ERKEJ Csíkszentlélek 132.: Turris …ex ligno; Csíkmindszent 133.: Turris 
lignea…; Csíkszentmárton 138.: Turris lignea…; Csíktusnád 139.: Turris ex ligno…; Csíkmenaság 142.: Turris 
lignea…; 
1227

 Apor 1987. 107-108., 111. 
1228 Sándor 1914. 321. 
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Csíksomlyón hozták 1726-ban azt a határozatot, amelynek 18. cikkelye arról szól, hogy „a 
templomba való temetkezés a kőfalaknak romlásokra vagyon, azért senkinek meg nem 
engedtetik, hacsak bóttya vagy kriptája nincsen. A Templomba pedig botot, kriptát csak 
Nemeseknek szabad erigálni és csináltatni. … Torony vagy Cemeterium kő falához egy ölnél 
közelebb a temetés ne legyen… forint bűntetés terhe alatt”.1229 

A csíksomlyói korai periódusok jellegzetességei (helyi viszonyok között kiugróan nagy 
méret, faragott kőelemek, freskó) arra utalnak, hogy itt a szokványos falusi templomoktól 
eltérő emlékről van szó. Az első két periódus 12-13. századi keltezése egyben azt is jelzi, 
hogy itt a 13. század második felére valószínűsített székely beköltözésnél1230 korábbi 
templommal, egyházi szervezettel kell számolni. Ez a korabeli viszonyok ismeretében viszont 
aligha függetleníthető vármegyei keretektől.1231 A templom ugyanis nem épülhetett 
valamiféle gyepükön kívüli senkiföldjén, nyilván valamelyik esperesség és egyben vármegye 
területén állt, noha erre vonatkozó közvetlen írott adatok nem maradtak ránk. Így fel kell 
tennünk, hogy Csík a források teljes hallgatása ellenére már a 12-13. század folyamán lakott 
és szervezett, valamely vármegye alá tartozó terület volt. Erre egyébként a háromszéki 
enklávék és a lakottságot a 11. századtól igazoló régészeti leletek is utalnak. 
 
35.3.2. Fodor-kert 

A lelőhely Csobotfalva északi szélén, a Somlyó-patak mentén, attól északra húzódik, a 
Szent Péter és Pál plébániától nyugatra lejtő domboldalon. E lelőhelyhez tartoznak a Kájoni 
utca (gyakorlatilag a patakmente) északi oldalán húzódó telkek is. A lelőhelyet már régóta 
ismeri a kutatás, az ’50-es években itt zajlott Kovács Dénes vezetésével az első ásatás.1232 A 
lelőhelyen azóta többen végeztek terepbejárásokat, melyek során őskori, népvándorláskori és 
középkori leletek is kerültek elő.1233 2005-ben a domb északkeleti felében zajlott egy 
megelőző feltárás, amely során igazolódott az a terepbejárási megfigyelés, hogy a lelőhely 
súlypontja az enyhe vízválasztótól délre húzódik.1234 

2011 március és június között egy megelőző feltárás során mintegy 500 m²-es felületet 
tártunk fel (147. kép).1235 Az objektumok túlnyomó része 4. századi és a Marosszentanna – 
Csernyahov kultúrához sorolható, és előkerült egy 7-8. századi szláv lakóház is. Témánk 
szempontjából alapvető fontossága viszont két, itt feltárt Árpád-kori lakóháznak van. A 8/9. 
objektum egy 3 × 2,8 méteres mélyített lakóház sekély gödre volt, melynek déli felét nem 
sikerült egyértelműen meghatározni (148. kép). A bejáratot a délkeleti oldalra 
valószínűsíthetjük. A gödör belső sarkain dokumentált cölöplyukak alapján a ház (részben?) 
felmenő falakkal rendelkezett. A délkeleti sarokban a járószintnél némivel magasabban 
elhelyezkedő tapasztott tűzterű kemence sütőfelülete maradt meg. Két belső cölöplyuk alapján 
a házat egy északnyugat-délkeleti irányú „fal” oszthatta meg 1/3-2/3 arányú belső térre, a 
belső, északi „fülke” talán hálókamraként képzelhető el. A gödör betöltésében kevés kerámia 
került elő, közte egy zömök, vonalköteggel, hullámvonalköteggel és fésűs beböködéssel 
díszített, kézi korongon készített edény kiegészíthető darabjai. Az egy periódúsú 
sütőfelületből tagolatlan peremű, hullámvonallal díszített fazéktöredékek mellett egy fületlen 
(!) bogrács darabjai is előkerültek.1236 Ezek alapján a ház kora az Árpád-kor első felére, 
derekára keltezhető. 

                                                 
1229

 Sávai 1997. I/178-179. 
1230 Benkő 1998. 59. 
1231 Kristó 1988. 208-235., 2003. 92-93.  
1232 Kovács Dénes ásatási naplója a CsSzM irattárában. 
1233Janovits 1999. 123., Rep. 150. 
1234 Raport de cercetare preventiva – Şumuleu Fodor-kert. Botár István. Kézirat a CsSzM irattárában. 
1235 Az előzetes ásatási jelentés: http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2012/cd/index.htm 
1236 Ezúton is megköszönöm Takács Miklós baráti tanácsait. 
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A második, 71. objektumszámot viselő középkori lakóháznak csak fele részét sikerült 
hitelesen dokumentálni (149/1. kép). A szintadatok alapján úgy tűnik, hogy ennek 
környezetében, a ház felhagyását követően, jelentősebb földmunka során (traktoros szántás?!) 
a felszín lejtőssé alakult. Ennek „köszönhető”, hogy míg a gödör keleti felén egyértelmű 
lemélyülést lehetett kibontani, addig a nyugati oldalon a fokozott figyelem ellenére sem 
tudtuk regisztrálni a ház gödrének a szélét. A mélyített veremház egyik oldala tehát 3,8 méter 
hosszú, míg a másikat 2,2 méterig tudtuk követni, de bizonyára eredetileg ez is elérhette a 3 
métert. Tájolása megegyezik az előző házéval, de ez esetben az oldalfalak közepén található 
gödrök, illetve a jelentős mélyítés alapján nyeregtetős, földbe ásott épületet 
rekonstruálhatunk. Az egyrétegű sütőfelületű kemence a ház délkeleti sarkában helyezkedett 
el, de kiképzése meglehetősen érdekes. A ház délkeleti sarkát ugyanis nem ásták ki, hanem az 
itt meghagyott, és így a ház terébe belógó tömbbe ásták bele a kemencét.1237 A ház 
betöltésében kifejezetten korai kerámiatöredékek kerültek elő: olykor belső díszes, rövid 
levágott peremek, hullámvonaköteges, fésűs beböködéssel díszített fazekak darabjai, 
cserépbogrács pereme és fülrészei (149/4., 150. kép). A kemence tapasztásából egy zömök, 
rövid levágott peremű, hullámvonalakkal díszített edényt lehetett összeállítani. Az edények 
mind hurkatechnikával, kézikorongon készültek. Koruk a 11-12. századra tehető. 

A lelőhely nyugati, alsó szélén, illetve a patak mentén (Kájoni utca) Árpád-kori leletek 
melett 13-14. századi galléros peremtöredékek, illetve későközépkori cserepek és 
csempetöredékek is gyűjthetők. Külön említést érdemelnek a simított sárgás, illetve egy 
fekete kancsó töredékei. Hasonló kancsókat kotormányi, szentléleki, martonfalvi 14. századi 
objektumokból ismerünk. A Fodor-kert déli szélén álló gyümölcsfa mellett a helyiek 
elbeszélése szerint egykor „kúria” állt. A terpebejárás során itt valóban érzékelhető volt a 
későközépkori leletek sűrűsödése. Egy évtizede a szántásban olykor kövek és habarcstöredék 
is került elő. Noha a területet néhány éve nem művelik egy 2012-es légifelvételen (Czajlik 
Zoltán) e részen valóban látható egy négyzetes alaprajzú épület nyoma (). A régi térképeken 
ez a rész beépítetlen, hitelesítő ásatás hiányában az épületet egyelőre csak feltételesen 
tarthatjuk középkorinak. 

 
35.3.3. Csobotfalva – belterület, a Somlyó-patak bal, déli partja (Kájoni-utca, iskola udvara, 
árvaház) 

Őskori, népvándorlás kori leletek mellett középkori leletek is kerültek elő 
terepbejárások, illetve közművesitési munkálatok kapcsán a patak bal, déli oldalán húzódó 
területen (Botár István, Darvas Lóránt, Janovits István, Kosza Antal terepbejárásai). 
Egyértelműnek tűnik, hogy az előző, különböző korú Fodor-kerti települések, majd a 
középkori falu a patak túlsó oldalára is kiterjedtek, a középkori lakottság a 16. századig 
igazolható. Önálló lelőhelyként történő feltüntetését a „túlpartiság” indokolja. A középkori 
település délkeleti szélét talán az árvaház kertjében egy leletmentés során megtalált 12-13. 
századi peremtöredékek jelezhetik.1238 

 
 

35. GÖRÖCSFALVA (lásd még Csíkrákos) 
 
35.1. A falu Felcsíkon a Rákos- és Szépvíz-pataka (az Olt balparti mellékvizei) 
összefolyásánál fekszik (150. kép); román megnevezése: Satu Nou; Csíkrákos község része és 

                                                 
1237 Hasonló belógó „földnyelvet” figyeltek meg egy székelykeresztúri ház és kemence esetében is, ott azonban a 
kemence a ház gödrén kívül helyezkedett el. Székely 1978. fig. 28., keltezése 11-12. század. Hasonló megoldás a 
baráthelyi településen is előfordul Ioniţă 2009. 32., 44., 62. ház (Pl. 101., 119., 126., 156.) 
1238 Botár István közöletlen leletmentése 2011. 
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a Kisboldogasszony plébánia (Csíkrákos) filiája. A helynév vélhetően személynévi eredetű –
falva utótaggal.1239 
 
35.2. Írott adatok  

A falu első hiteles említése 1567-ből ismert, amikor a 25 denáros adólistán 20 + 1 
portával tüntették fel (Gerechijffalwa ...2o/vna Relaxata ad hamor).1240 Két évvel később a 
főemberek és lófők összeírásában Georeochfalwa mindössze 2 fővel szerepel 
(Georeochfalwa. Zaz Dauit judex Lazar Janus), így többi lakosa vélhetően jobbágysorú 
lehetett.1241 

Szolgálatai jutalmául Rakos-i Mezey Miklós, Péter és Mihály, illetve Amadefalwa-i 
Mezey János és Zentmiklos-i Mezey Marton (nobiles et agiles) 1570-ben kaptak 
adománylevelet már korábban is meglévő Rakkosffalwa, Georechifalwa és Zepwyszfalwa-i 
birtokaikra.1242 

1576-ban az Udvarhely, Csík, Gyergyó és Kászon-széki főemberek által fizetett 50 
dénáros adó összeírásában Georechfalva Illustrissimi Principis 9 fl tételt találjuk, eszerint 
csak a fejedelmi birtokhoz tartozó 18 jobbágyporta után róttak ki adót, más birtokos ekkor 
már nem volt.1243 A jobbágyok közül egyik Báthori Zsigmondtól a csíki vasbányák 
mívelésénél szerzett érdemeiért kapott lófőséget 1591-ben.1244 1614-ben 23 családfőt írtak 
össze, ami alapján Csík-szék egyik legkisebb települése lehetett.1245 

 
35.3. Középkori régészeti lelőhelyek 
 
35.3.1. Kisboldogasszony-plébániatemplom 

A templomot Rakus nevű faluban említik első ízben.1246A „rákosi” 
Kisboldogasszonynak szentelt plébániatemplom azonban Göröcsfalva területén a Rákos-patak 
jobb ágának jobb partján, a Kőd északi nyúlványának szélén áll. A hatalmas tornyú épület 
több falu anyaegyháza volt: Rákos, Madéfalva, Göröcsfalva, Vacsárcsi falvak tartoztak az 
itteni plébánia alá.1247 A templomot kő cinteremfal övezi, amely részben őrzi a középkori 
ovális cinterem vonalát, de nyugat felé jelentősen kibővítették. A templom nyugati 
harangtoronyból, hajóból és 1756–1758 között kereszthajóval kibővített késő gótikus, 
támpilléres szentélyből áll (152-154. kép). A négy fiatoronnyal ellátott torony korát az 
irodalom hol az Árpád-korra, hol a késő gótikus időszakra teszi. A szentély építési idejét a 
Hunt-Pázmán címer alapján 1457–1467-re keltezik. Hajóját egykor kazettás mennyezet fedte, 
de ez a 17. századi tatárbetörések során elpusztult. A déli kereszthajó padlásterének 
takarásában látható a középkori párkánydísz, rajta egy 1507-es évszámos felirattal (hoc opus 
fecit petrus zabija).1248 Entz a rákosi templommal kapcsolatban egy 1433-as búcsúengedélyt 
említ, de az említett templom Szent György titulusa miatt biztosan nem a Csíkrákosra 
vonatkozik. A diadalív nyugati oldalán mellékoltárokat utánzó 15-16. század fordulójára 
keltezhető falképek találhatók.1249 Archív fotók tanúsága szerint a nyugati karzat alatti falakon 

                                                 
1239 FNESz I/529. 334 (1240: Geroch), 335.(1138: Geurci) 
1240 SzO II/221. 
1241 SzO II/271. 
1242 EFK 98. (335.) 
1243 SzO IV/41. 
1244 SzO V/151. 
1245 SzO ú.s. IV/528. 
1246 MonVat 112., 116., 132., EO II. 412. 
1247 Litterae 922. 
1248 Orbán 1869. 65-67,. Keöpeczi 1929. 329. és későbbi fázisára 384-387., Sisa 1995., Entz 1996. 138-139., 
Léstyán 2000. 242-244., Botár 2001. 135-136.  
1249 Lángi – Mihály é.n. 18-19. 



 222 

további képek voltak láthatók.1250 A templom alatti kriptában állítólag korábbi falak 
láthatók.1251 

Az újabb kutatás az alaprajzból kiindulva több olyan észrevételt tett, melyek románkori 
fázisra utalnak. Ilyenek a feltűnően rövid hajó, a sarkak armírozása, esetleg a hajó és szentély 
tengelyének eltérése.1252 Szintén erre utal a hajó déli kapujának félköríves formája is. A 
szentély csúcsban záródó alaprajza Csíkban egyedi ugyan, de az erdélyi anyagban nem 
társtalan.1253  

A templom arányai, a falazat vizsgálata és a tetőtérben látható fedélszék- illetve 
sekrestye-tető lenyomatok alapján nagy biztonsággal meghatározható a gótikus átépítéseket 
megelőző hajó mérete, magassága, illetve a korábbi sekrestye helye is.1254 A fedélszékben, az 
északi kápolna feletti oromfalon ugyanis jól látható a korábbi sekrestye nyeregtetejének 
lenyomata. Ez a jelenlegi szentéllyel egyidős későgótikus sekrestyétől nyugatra helyezkedett 
el, az északi kápolna és a mai sekrestye közötti fal déli része valójában a későgótikus 
periódusnál korábbi sekrestye keleti fala. Ennek egyértelmű jele a falban ma funkció nélküli 
kis nyílás, illetve a tőle északra elhelyezkedő függőleges repedés is, ami a megelőző sekrestye 
északi kiterjedését jelzi (152/3-5., 163/7. kép).  

A sekrestye alapján azonban valószínűnek tűnik, hogy ez a korábbi periódus egy a 14. 
századi koragótikus templommal köthető össze, aminek a déli félköríves kapu viszonylag 
összetett profilja egyáltalán nem mond ellen. A hajó és a szentély eltérő építési korára utal az 
is, hogy előbbin nem található meg a szentély lábazati párkánya. Tekintetbe véve azonban a 
környéken gyűjthető Árpád-kori leletek alapján biztosan létező korabeli településeket, a fenti 
gondolatmenet ellenére is, számolni lehet egy még korábbi, Árpád-kori periódussal is. 

A templom egyik legismertebb és legvitatottabb eleme a nyugati harangtorony. Az igéző 
korai keltezés ellenére azonban egyértelműnek tűnik, hogy a torony nem csak hogy utólag 
épült a hajóhoz, de a hajó későgótikus megmagasításánál is későbbi. A hajó jelenlegi 18. 
századi (?!) tetőzetében ugyanis jól látható, hogy a torony kifestése már a legmagasabb 
középkori fedélszékhez igazodik (154/1-2. kép). Seres László, a torony falképeit restauráló 
szakember szerint a kifestést hordozó vakolat a torony első, építés korabeli vakolata. Másrészt 
a torony archaikusnak tartott kifestése valójában 17. századi alkotás, illetve a torony néhány 
tölgygerendájának a dendrokronológiai vizsgálata is 17. századi építésre utal.1255 Az azonban 
elég valószínűnek tűnik, hogy a jelenlegi legfelső, harangablakos szint utólag, a 18. században 
épült meg, amit a kifestés több korabeli csíki párhuzama is valószínűsít. 
 
35.3.2. Belterület - Templom utca (171-175 hsz.) 

A templomtól délre és nyugatra, a kiszáradt egykori patakmeder jobb, északi partján, a 
házak mögötti, melletti szántókból középkori leletek gyűjthetők. A Rákos-patak ugyan ma 
Madéfalva érintésével folyik bele az Oltba, de a régi térképek tanulsága, és a helynév alapján 
is biztosra vehető, hogy a középkorban Göröcsfalván átfolyva, Rákost is átszelve is volt egy 
mellékága. A szintadatok és a térforma alapján elképzelhetőnek tűnik, hogy a pataknak ezt az 
ágát mesterségesen hozták létre. Míg a (madéfalvi) „fő” ág (?!) természetesen kanyargó, mély 
völgyet alakított ki magának, addig a Göröcsfalván és Rákoson áfolyó rész természetellenesen 
szabályosan folyik. Középkori vízfolyás létére utal azonban a mellette elhelyezkedő 
lelőhelyek sora. 

                                                 
1250 Kriza János Néprajzi Társaság fotóarchívuma (KJNT_11402) 
1251 Császár 1958. 55. 
1252 Gyöngyössy 1995. 96.  
1253 Burnichioiu 1999. 
1254 Botár 2001., Botár 2007/a. 120. A nyugati falban 2003-ban egy rossz állapotú, vízszintes tölgygerendát 
figyeltünk meg, mely az eredeti párkánymagasságot jelezheti. 
1255 Botár – Gryanaeus – Tóth 2006. 132.  
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A csűrök mögötti (északi) szántók, a rövid, erősen visszahajló levágott peremek, a rádlis 
és körömbenyomásos, hullámvonalas töredékek alapján, egy Árpád-kori település nyomait 
őrzik. Ugyanitt későközépkori 15-16. századi leletek is találhatók (155. kép). 
 
35.3.3. Belterület – a Rákos-patak bal, déli partján az előző lelőhellyel átellenben a szántott 
területeteken szintén gyűjthetők Árpád-kori és későközépkori cserepek (galléros tagolt 
peremek, kályhacsempe – 35.3.3. tábla). Noha összetartozásuk kétségtelen a lelőhely 
különválasztását az előzőtől a közöttük található vízfolyás indokolta. A lelőhely keleti felén, a 
templomtól délkeletre már csak későközépkori edény és csempetöredékeket találtam, az 
Árpád-kori település tehát valószínűleg a templomtól délnyugatra található, keleti irányba 
nem húzódik tovább (156. kép). 
 
 
36. HOSSZÚASZÓ 
 
36.1. A település a Hosszúaszó/Fitód-patak (az Olt balparti mellékvize) völgy fejében fekszik 
(157/-2. kép); nincs hivatalos román megnevezése (Hosasau); Csíkszentlélek község része, a 
Mindenszentek plébánia filiája; helyneve magyarázó jellegű közszói eredetű hosszú, 
(időszakosan száraz) völgy értelemben.1256 
 
36.1. Írott adatok 

Hosszúaszó ma teljesen kihalt település, utolsó állandó lakosa nemrég hunyt el. Több 
helyen olvasható, hogy Hosszúaszó mindig is Mindszent tízese lett volna. Ennek ellentmond 
az a tény, hogy 1561-ben Agilis Joannis Santos de hozzuazzo… ac Agilem Paulum similiter 
Santos de eadem hozzuazzo-t említenek az oklevelek.1257 Ez a megfogalmazás aligha lett 
volna lehetséges, ha a 16. század közepéig Hosszúaszót nem tekintették volna önálló falunak. 

1567-ben nem említik önállóan a 25 denáros listán, és az 1569 körüli széki főemberek 
és lófők listáján sem, de itt Santus Janus a mindszenti lista elején szerepel.1258 1576-ban, az 
összeírás hallgatása alapján, sem főember, sem a fejedelem nem birtokolt jobbágyportákat a 
faluban, mely az 1614-es összeírásból is hiányzik, így 16. század végi nagyságáról nincsenek 
adataink. 

Az mindenesetre beszédes, hogy egy középkori gyökerű filiális viszonyokat rögzítő 
jezsuita összeírásban 1638-ban, Leone da Modica Mindszent plébániás falu kapcsán 
megjegyzi hogy: habetque duos pagos (!) filiales Hozuásó, Boroslo.1259 Ugyanezt a filiális 
kapcsolatot rögzíti még abban az évben egy ferences szerezetes jelentése is.1260 A Sándor-
család levéltárában a 1711-ben pagus Hoszszu Aszszó néven említették.1261 

 
 

36.2.Középkori régészeti lelőhelyek 
 
36.2.1. Kápolna 

A mindszenti plébánia alá tartozó hosszúaszói kápolna Kisboldogasszonynak van 
szentelve. A sokszögzáródású kápolnának állítólag 1608-ból való harangja van, de középkori 
                                                 
1256 FNESz I/610. 
1257 SzO II/158-159. Van ugyan adatunk egy bizonyos Nobilij Gregorio de Hozijwazo-ról is 1494-ből (SzO 
III/125.), de az oklevél szövegezése alapján valószínűnek tűnik, hogy az említett Gergely nem a csíki 
Hosszúaszóról, hanem valemely belső erdélyi, vélhetően a Fehér megyei hasonló településről vette a nevét.  
1258 SzO II/220-221., 273. 
1259 Relationes 252. 
1260 Litterae II/300. (922-924. oldalak) 
1261 Sándor lvt. 213. 
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faragványt nem ismerünk az épületből. Madonna-szobra archaikus jellegű ugyan, de 
komolyabb vizsgálat hiányában bizonytalan, hogy középkori alkotás-e. A kápolna keltezése 
egyelőre nyitott kérdés. 

 
 

37. ITTKÉTFALVA (ld. még Bánkfalva, Csíkszentgyörgy) 
 

Alcsíkon a Fiság mentén feküdt, már az újkor elején összenőtt Bánkfalvával, ma annak 
egyik tízesét alkotja (157/1., 3-5. kép); román megnevezése nincs; Csíkszentgyörgy község 
része és a Szent György plébánia filiája; a helynév etimológiája bizonytalan.1262 

 
37.2. Írott adatok 

A falu 1567-ben a 25 denáros adólistán önállóan jelenik meg 22 adózó portával 
(Ittkeetffalwa ...22).1263 Alig egy évtized múlva már Bánkfalvával együtt szerepel a főemberek 
50 denáros adólistáján (Bankfalva cum Ittketfalva), így nem lehet tudni, hogy a fejedelem 36 
(18 fl.), Becz Pál örököseinek 2 (1 fl.), Becz Imre 3 (1,5 fl.), illetve Farkas Pál örököseinek 1 
jobbágyportája (50 d.) hogyan oszlott meg a két településen.1264  

A csíkszentgyörgyi tízesek történetét feldolgozó monográfiában Ittkétfalva területét a 
Szent György-plébániaemplomtól délre jelölik.1265  
 
37.3. Középkori régészeti lelőhelyek 

A falu belterületén, a jelenlegi Bánkfalva északi részén folytatott csatornázási munkák 
során ismereteim szerint nem került elő a felügyelet során középkori objektum. A Fiság keleti, 
bal partjA mentén elterülő telek némelyikét bejárva eddig még nem akadtam középkori 
település nyomára. 

 
 

38. JENŐFALVA (Csíkszentgyörgy) 
 
Alcsíkon a Fiság mentén feküdt, már az újkor elején összenőtt Csíkszentgyörgy-
Körösményfalvával, ma annak középső tízesét alkotja (157/1., 3-5. kép)1266; román 
megnevezése nincs; Csíkszentgyörgy község része és a Szent György plébánia filiája; 
 
38.2 Írott adatok 

A falu 1567-ben a 25 denáros adólistán önállóan jelenik meg 36 adózó portával (Jeneo 
ffalwa ...15). Két év múltán a a főemberek és lófők összeírásában mint Szentgyörgy második 
neve jelenik meg (Zent Georgij. Jeneofalwa. Kanija Simon Judex lofeijek. Gegeo Ferenczne. 
Gegeo Pal, Albert Martonne. Albert Balint, Sandor Kereztel, Monjasdj Thamas, Pal Janusne, 
Gegeo Ferencz, Ambrus Balint, Lacz Mjhal, Barla Ferencz, Barla Gergel, Gal Janus, Peter 
Orbanne, Karolj Gal Andras, Bartalis Gergel, n. Chjko Gergel, Kanija Marthon, Texe Peter, 
Texe Janus, Zaz Mjhalne, Zaz Pal, Kanja Bartalis, Veres Thamas, Kelemen Anthalne, 
Konchjag Istuan, Anthal Balintne, Thamas Palne, Thamas Kelemenne, Peter Gergel, Peter 
Benedek, Ferencz Anthal, Bodo Djenes). 1267 

                                                 
1262 Vö. FNESz I/620. Bárth 2007. szerint egy eredeti Egykétfalva alak is elképzelhető. 
1263 SzO II/221. 
1264 SzO IV/45 
1265 Bárth 2007. 49-50. a III. katonai felmérésen azonban a templomtól északra eső részt írják Ittkétflvának. 
1266 A szentgyörgyie össuenőtt egykori-falva tízesek határait Bárth János önálló monográfiában bogozta ki. 
Jenőfalvához Bárth 2007. 47. 
1267 SzO II/221. 
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Alig fél évtízed múlva már Csíkszentgyörggyel, illetve Monnyasddal és Körösménnyel 
együtt szerepel a főemberek 50 denáros adólistáján (Szent György cum Jeneőfalva, Moniasd 
et Keoreosmeny). A fejedelem itt is a legnagyobb birtokos, 57 jobbágyportája után 28 forint 
50 denárt szedtek, Gál András 2,5 forintot, Béldi János 2, Czikó György 1 foritnot, míg Becz 
Imre és Becz Pál örökösei egy-egy jobbágyporta után fél-fél forintot fizettek.1268 

1619-ben Szentgyörgy és Bánkfalva között önállóan Felseofalu néven önállóan 
szerepelt.1269  
 
38.3. Középkori régészeti lelőhelyek 

Csíkszentgyörgynek az egykori Jenőfalva területére eső részén egyelőre nem ismerünk 
középkori lelőhelyeket. 
 
 
39. KOTORMÁNY (ld. még Csíkszentgyörgy) 
 
39.1. A falu Alcsíkon, a Fiság-patak (az Olt balparti mellékvize) egyik kiszáradt jobbparti 
mellékvizének forrásánál, egy három oldalról teljesen zárt völgyben, Csíkszentszentgyörgytől 
egy 3 km-re nyugatra (123C megyei út nyugati oldalán) található (158. kép); román neve 
Cotorman; Csíkszentgyörgy község része, „tízese”, a Szent György plébánia filiája; 
helynevének eredete bizonytalan. Benkő Lóránd Nyugat-Dunántúlról a székely által hozott 
névnek tartja, ugyanakkor Árpád-kori személynévként is ismert, így ezen alapuló a névadási 
motiváció sem kizárható1270 
 
39.2. Írott adatok 

A források kis falu képét rajzolják elénk, 1567-ben a 25 denáros adólistán kotorman 
5/vna Relaxata est lapicida megjegyzéssel önállóan (!) szerepel. Két év múlva az Andrássyak 
beiktatólevelében a szentkirályi és szentimrei birtokok határosai között írták össze Andreas 
Pal de kothormanij.1271 

Az Andrássyak nem csak határosak voltak a faluval, de familiárisaik, és birtokaik is 
voltak Kotormányban. Egy 1603-ban készült tanúvallatás szerint Andrássy Mártonnak már 
törökországi követsége, tehát 1541 előtt is volt birtoka (öröksége, szántóföldje) a faluban, 
amit az út előtt fia, Péter beleegyezésével, a gyümölcskert kivételével, Purucson Jánosnak 
ígért.1272 Szintén itteni embereik közül, egy Andrássy Péter által indított szentkirályi 
hatalmaskodás résztvevői között 1570-ben petrus vitus de kotorman is megintik, hogy a 
Borsokat szentkirályi birtokaikban ne háborgassák.1273 

A Bekes-féle lázadás miatt kegyvesztetté vált Andrássyak eladományozott birtokai 
közül Kotormány Becz tulajdonba került, erre utal, hogy 1601-ben Kozmási Becz Tamás 
lánya, Erzsébet halála esetén elígért birtokok sorában ott találjuk Kotormányt is.1274 A 17. 
század folyamán több ízben említik a kotormányi határt és személyeket.1275 

 
 
 

                                                 
1268 SzO IV/45., illetve 271. 
1269 SzO ú.s. IV/659. Nem tévesztendő össze a kászoni Felsőfaluval/Feltízzel, az ugyanis szintén önállóan, külön 
fel van tüntetve, uo. 634. 
1270 Benkő L. 1990. 117., FNESz I/785., Fehértói 2004. 451. (249: Katurman, 1255: Kotormann) 
1271 SzO II/221., 262. 
1272 SzO IV/5. A törökországi követséghez ld. SzO II/70. 
1273 SzO II/298. 
1274 SzO IV/149-150. 
1275 Szabó T. 2006. 62. 
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40.3. Régészeti adatok 
 
40.3.1. Belterület – az egykori patak bal, északi partja. 

A falucska egy kiszáradt patak által kialakított völgy két oldalán húzódik.  A falu 
belterületének terepbejárásával az volt a célunk, hogy leellenőrizzük a későn adatolt 
településen az archaikus helynév alapján feltételezett Árpád-kori megtelepedést. A falu 
területén több telekről gyűjtöttünk középkori leleteket, ezek zöme a délre néző balparti 
völgyoldal telkeiről került elő. A lekerekedő tölcséres, illetve rövid levágott peremek, rádlis, 
hullám- és csigavonalas oldaltöredékek egyértelmű Árpád-kori, 12-13. századi lakottságra 
utalnak, mely a tagolt, galléros 13-14. századi, illetve a fedőhornyos, gyorskorongolt vörös 
edénytöredékek és mázas illetve mázatlan csempetöredékek alapján a későközépkorig 
folyamatos volt (159. kép) 

A 485. ház telkéről Ferencz Imre későközépkori kályhacsempéket szolgáltatott be a 
múzeum gyűjteményébe. 
 
39.3.2. Belterület - 496. házszám (Kasza Gábor telke) 

A lelőhely a völgy északi oldalán húzódik, a kiszáradt patak medre mentén található. A 
gazdasági udvar mögötti kis szántón meglepően gazdag leletanyagot gyűjtöttem. A 
hullámvonalköteges, csiga- és hullámvonalas kézikorongolt oldaltöredékek, erősen kihajló 
peremek az Árpád-kor derekára keltezhetők, míg a tagolt peremek és egy csempetöredék 
későközépkori objektumok létére utaltak. 

A terepbejárás során a szokványos cserepek mellett egy egészen rendkívüli leletet is 
sikerült begyűjteni. A tulajdonos, Kasza Gábor, egy bronz keresztet adott át, melyet szántás 
közben talált a telkén, és amely az úgynevezett kijevi ereklyetartó mellkeresztek 11-12. 
századi típusához tartozik (159/2. kép).1276 Ilyen keresztek etnikai vagy felekezeti kötődés 
nélkül kereskedelmi és egyéb kapcsolatok révén jutottak el a Kárpát-medencébe, 
Székelyföldön azonban ez az egyetlen ismert példány. A kotormányi kereszt esetében 
ugyanakkor valószínűnek tűnik, hogy nem eredeti darab, hanem utánöntött-másolt példány. 
Erre utal a Jézus alakja mellet látható két öntési hiba, amely az eredeti darabokon nem fördul 
elő. A kotormányi kereszt vélhetően abba a sorozatba tartozik, melynek több darabját 
ismerjük a tatárjáráskor elrejtett kincsleletekből. Itteni jelenléte egyértelműen arra utal, hogy 
ebben a kis völgyben már a 13. században olyan népesség élt, amelyhez valamilyen módon 
eljutott a távolsági kereskedelem e terméke; használata körülményeiről a szórványlelet sajnos 
semmit sem árul el. 

A lelet ellenőrzésére 2007-2008-ban hitelesítő ásatást folytattunk a telken. (160. kép)1277 
A viszonylag kis felületű szelvények intenzív középkori megtelepedést igazoltak. A 
legkorábbi leletek egy nagyméretű 3 m széles, 1,5 m mélységű (3-4. objektum) gödörből 
kerültek elő (160/2., 164. kép). Az edénytöredékek mind kézi korongon készültek, 
díszítésüket csiga- és hullámvonalak alkották. A peremek között magas tölcséres lekerekített, 
galléros, illetve levágott is előfordul, míg a gödör felső felében szegfejes peremek is 
előkerültek. Ez alapján a gödör feltöltődése a 13. században már elkezdődött. Néhány rövid, 
erősen visszhajló perem, illetve egy-két kisebb hullámvonalköteges töredék alapján 
gyanítható, hogy a közelben 12. századi objektumok is lappanghatnak. 

A gödör „vezérlelete” egy csónak alakú, ötszögű markolatgomb. A 346 g súlyú 
markolatgomb párhuzamai 13. századiak. Tipológiailag a Ruttkay-féle XIII., illetve az erdélyi 
markolatgombok 6. típusába sorolható.1278 A kard nagy valószínűséggel nehéz fegyverzet 
része lehetett. Legközelebbi párhuzamai Háromszékről ismertek, Miklósvárról, illetve 

                                                 
1276 Korzukhina–Peskova 2003. 70, II.1.1/73 típus, Lovag 1999. 133/21–22 
1277 Botár 2011a. 
1278 Ruttkay 1976. 249. 1/13., 257-258., illetve Pinter 2007. 198. 32/6. 
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Kézdiszászfaluról.1279 Ez utóbbiak közlője az ebbe a típusba sorolható kardokat a szászokkal 
hozta összefüggésbe. A miklósvári kard azonban sokkal inkább az ottani Árpád-kori várhoz 
tartozó katonai réteghez köthető. Szintén erre a határvédelmi kapcsolatra utal a moldvai Bâtca 
Doamnei várból előkerült egyező típusú kard.1280 Fentiek alapján a kotormányi kard 
tulajdonosa a 13. századi könyűlovas köznépnél komolyabb fegyverzetű, feltehetően 
társadalmi helyzetében is magasabb szintet képviselő réteg tagja lehetett. A kard típusa 
alapján kevésbé valószínű, hogy könnyűlovas fegyvere lett volna. 

A fenti gödörtől alig pár méterre egy nagyméretű (szélessége 180, hossza 120 cm) 
kemence került elő. A kemence környezetében négyzetes alaprajzú, háromosztatú épületre 
utaló famaradványok kerültek elő, de a feltárt felületeken nem sikerült egyértelmű, 
összefüggő járószintet dokumentálni, csupán annak egykori létére utaló, a fanyomokhoz 
igazodó, azonos szinten jelentkező sárga agyagos pigmentációt (160/3-4. kép). A fanyomok 
alatt-mellett kövek nem kerültek elő. Jelenlegi adataink alapján nem teljesen egyértelmű, 
hogy egy erősen lepusztult, egykor felszínen álló faház nyomait azonosítottuk-e, avagy a 
kemence egy könnyűszerkezetű fa építményben működött. Amennyiben, a valószínűbbnek 
tűnő, első feltevés igaz, akkor az itt megfigyelt nyomok az első székelyföldi háromosztatú 14. 
századi ház maradványai. 

A kemence közvetlenül a humusz alatt helyezkedett el, felmenő részeit a szántás 
bolygatta. Sütőfelületét kétszer újították meg, így összesen három rétegben terítettek 
cserepeket a sikárolt sütőfelületek alá (a leletek válogatását, ragasztását restaurátor hiányában 
magunk végeztük).1281 A felső rétegben a töredékek egy része tagolt peremű, hornyolt oldalú 
fazekakból származik. Az egyik rekonstruálható fazék magassága 23 cm, peremátmérője 14,5 
cm. A töredékek másik csoportja füles, kiöntőcsücskös kancsókból származik, melyeknek 
jellegzetes talpgyűrűje, illetve vállukon körbefutó borda van. A kiegészíthető darab magasága 
26 cm, peremátmérője 16 cm. A sütőfelületekbe több bögre alakú kályhaszem darabjait is 
betapasztották (peremátmérő 11 cm, (161. kép)). 

A kemence középső rétegében hasonló edények, fazekak, kancsók, kályhaszemek, 
töredékei kerültek elő, egy fazék ebből a rétegből is teljesen kiegészíthető volt (magassága 23, 
peremátmérője 14,5 cm, 162. kép). A legalsó sütőfelületből két kiegészíthető kályhaszem, és 
négy kancsó töredékeit azonosítottuk (163. kép). 

Az előkerült edények többsége gyors forgású kézikorongon készült. Erre utal, hogy 
noha belső oldalukon a korngolási sávok egyértelműen látszottak, az edények mindegyikét 
leemelték a fazekaskorongról, sőt egy esetben kereszt alakú fenékbélyeg is megfigyelhető 
volt. A kemence három rétege alapján arra számítottunk, hogy az anyagból tipológiai 
sorozatokat lehet elkülöníteni, de a feldolgozáskor egyértelművé vált, hogy a cserepek 
egykorúak. Erre az is utal, hogy esetenként a különböző rétegből származó töredékek 
összeilleszthetőek voltak! Magyarán a felületek kialakításakor korábban összegyűjtött 
cserepeket használtak fel. Talán ez lehet a magyarázata annk is, hogy a legfelső, és a legalsó 
rétegből is kerültek elő anyagukban, megformálásukban és formájukban is erőteljesen eltérő 
archaikus vagy korábbi töredékek. Ezek hurkatechnikával, kézikorongon készültek, magas, 
tölcséres, tagolatlan peremük van. Ezek esetében ugyan nem lehet kizárni annak a lehetőségét, 
hogy a sütőfelületbe tapasztott edények archaizáló kortársai, de az alapján, hogy a közvetlen 
közelben több 13. századi objektum van, illetve annak ismeretében, hogy a sütőfelületekbe 
tárolt anyagot használtak fel, legalábbis lehetségesnek tűnik, hogy a kemence archaikus 
töredékei valóban 13. századi darabok. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy Árpád-kori 
jellegű edények Keresztúron is rendszeresen előfordulnak 14. századi környezetben. 

                                                 
1279 Bordi 2008. 241-242. 
1280 Mătasa – Zamoşteanu – Zamoşteanu 1959. 347/7., Pinter 2007. 2006. 40/a. 
1281 Ezúton is köszönöm Bereczki Judith és Darvas Lóránt kollégáim segítségét. 
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A kemence leletanyagának a zöme azonban egyértelműen 14. századi. Nagyon hasonló 
leletanyag került elő mezővárosi környezetből Székelykeresztúr – Szabadság-tér 48. 
lelőhelyről,1282 és Bálványosvárról.1283 A korai típusú kályhaszemeknek szintén jó 14. századi 
analógiáit ismerjük.1284 

A fazekak és kancsók már piacra termelő fazekas termékei, fent említett keresztúri 
társaikat szászföldi eredetűnek tartják. Ez esetben a kotormányi darabok egyértelmű 
bizonyítékai lennének, hogy a korabeli kereskedelem a félreeső településeket is elérte, 
termékeikre ott is igény mutatkozott. Ez a kép azonban megtévesztő. A legújabb csíki leletek 
(pl. Martonfalva, Csíkszentlélek), illetve szórványleletek (Csíkszentsimon) alapján, valamint 
a szóba jöhető nagy központok távolsága (80-100 km) miatt valószínűbbnek tűnik, hogy a 14. 
században már helyi előállítást kell feltételezni. Azt gondoljuk tehát, hogy csak 
kutatástörténeti okai vannak annak, hogy a kotormányi anyag közölt párhuzamai eddig 
mezővárosok, várak, illetve kúriák környezetéből kerültek ki. Mindettől függetlenül a 
kályhaszemek helyi viszonyok között korainak számító fűtőberendezésre, szemeskályha létére 
utalnak, ami önmagában is rangosabb lakóépületet feltételez, 13. századi előzményekkel 
(kard, mellkereszt). Egy szórványként előkerült 14. századi csillagtarajos sarkantyú szintén 
azt jelzi, hogy a telken lóval szolgáló, hadakozó ember/család hajléka lappang, ami talán az 
éppen általunk rögzített erősen lepusztult háromosztatú felszíni épülettel azonosítható. Az 
írott adatok hiánya, hallgatása ellenére azt gyanítjuk tehát, hogy a Kasza-féle telken, vagy 
közvetlen közelében a helyi elithez tartozó család lakóhelye van. A család kotormányi 
gyökerei a 13. századig visszanyúlnak. Erre nem csak a közeli telepnyomok, de a „rangos” 
társadalmi helyzetre, anyagi kultúrára valló ereklyetartó mellkereszt és kard is utal. A család 
életében valamikor a 14. század második felében változás állt be (költözés, kihalás), 
későközépkori leletek ugyanis csak szórványosan kerültek elő a telken. Csábító ez esetben a 
tatárjárásra, netán a székely beköltözésre és az ezzel járó átalakulásra gondolni, de erre 
vonatkozó egyértelmű adataink nincsenek.  

 
39.3.3. Sarlós Boldogasszony (a középkorban Szent Márk) kápolna 

A kápolna a falut körülölelő dombhát déli magaslatán helyezkedik el. Ma körülötte 
található a falucska temetője, de ez viszonylag „új” jelenség, a 18. század végi I. katonai 
felmérésen még magányosan, temető nélkül áll, akkoriban nyilván még a plébániatemplom 
cintermébe hantolták el a halottakat. 

A kápolna támpillérek nélküli sokszögzáródású szentélyből és vele azonos szélességű 
hajóból áll, nyugati felén kicsiny harangtorony magasodik. Bárth János 17. század végi 
épületként tartja számon („felépítése az idők homályába vész”), ennek bizonyítékaként egy 
1696-os adatot idéz: „Mikoron mentünk volna Szent Márk napján az kotormányi kápolnához 
processióval”.1285 Úgy tűnik, a 17. században helyi búcsú célpontja. A zarándoklat a kápolna 
eredeti védőszentjének napján történt, egy 1716-os vizitáció alapján biztosan állíthatjuk, hogy 
a 18. század elejét követően titulusváltás történt.1286  

Az általam ismert legkorábbi adat azonban arra világít rá, hogy a kápolna 
építéstörténete ennél korábban kezdődik. 1614-ben értesülünk arról, hogy a kápolna harangot 
kap.1287 A kápolnának van egy kelyhe, melyet a harangozó őriz, és amelynek talpán a 

                                                 
1282 Benkő – Demeter – Székely 1997. 50-52., 66-70. 
1283 Rácz 2006. 
1284 Marcu-Istrate 2004. 58; Kémenes 2005. 36–38 
1285 Bárth 2007. 296–297. A kápolna alaprajza: 17.ábra/401. (Az érsekség honlapján 1841-es épületként jelölik.) 
1286 Inquisitio 1716: Hic sunt capellae 3: S[ancti] Joannis Baptistae, B[eatae] V[irginis] in Coelos Assumptae, 
S[ancti] Marci Ev[angelistae] in Kotorman. A forrást Fehér János szívességéből ismerem, akinek ezúton is 
megköszönöm baráti segítségét. 
1287 Veszely 1860. 145. 
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következő felirat olvasható: ◦CHIERENT◦ERSEBETH◦ASSONI◦ANNO (ligatúrával) 
1632.1288  

A helyszínen végzett falszövet-vizsgálat során egyértelműen kiderült, hogy a kápolna 
mai formáját szintén utólagos átalakítások, magasítás és nyugati toldás, során nyerte el, 
eredeti hossza 7 m körüli lehetett. A régi kápolna a 17. században még biztosan állt, párkányát 
ugyanis a környéken több párhuzammal rendelkező, futókutyás kifestéssel festették ki. 
Hajójának nyugati fele és tornya egyértelműen utólagos bővítés eredménye, ezért nem 
egyértelmű, hogy a 17. századi eleji harang hol volt elhelyezve. Kasza Gábor elmondása 
szerint a ma hozzáférhetetlen födémgerendáin középkori feliratot látható. Elképzelhető, hogy 
középkori eredetű részleteket is őriz (165. kép). 

 
 

40. LÁZÁRFALVA 
 
40.1. Alcsíkon a Hí-patak (az Olt balparti mellékvize) mentén (166/1-3. kép); román 
megnevezése Lăzăreşti; Csíkkozmás község része; a Szent Kozma és Damján plébánia 
(Csíkkozmás) filiája; a helynév személynév és –falva utótagból alakult. 
 
40.2. Történeti adatok 

A falu első említése egy 1365-ös oklevélhez kapcsolódik.1289 Ebben a falut az erdélyi 
vajda Fehér megyében fekvőnek mondja, melyet egykor besenyők laktak, de nagyon 
elpusztult, és határainak visszaállításáról intézkedik. Az oklevél kétségkívül izgalmas 
adatokat tartalmaz, ami miatt hatása máig érzékelhető. Eredetije vagy hiteles másolata 
azonban nem ismert, és már évtizedek óta Kemény József hamisítványai közé sorolják.1290 A 
falu első hiteles említése magyarázatot ad nevének legvalószínűbb eredetére. 1549-ben 
ugyanis Szentannai Lázár János végrendeletében Lázár Istvánnak és Mihálynak hagyja: 
gyergyai házamot minden örökségével és hozzá tartozandóságával egyetemben … nekiek 
hagyom Kászont is, Lázárfalvát is, és Szent Tamást is.1291 A források azonban hallgatnak 
arról, hogy mikor és miként szerezték a Lázárok itteni birtokaikat. 1567-ben a 25 denáros 
adólistán Lazar ffalwa ...14/una lapicida megjelöléssel szerepel.1292 A faluban ennek ellenére 
1576-ban csak Lázár Jánost írták össze főemberként, aki a maga 10 forintos adójával 20 
jobbágyporta után adózott.1293 A falu társadalmi összetétele a későbbiekben sem változott, 
1602-ben egyetlen lófőt, vagy szabad székelyt sem írtak össze, és nemest sem, ekkor 
valószínűleg Lázár János már nem élt (?!).1294 A teljes felnőtt férfilakosságot összeíró 1614-es 
listán az itt szereplő 29 családfő mind Joba. Ant. Laksag megjegyzéssel szerepel. A listából 
kihámozható, hogy ebből 16 fő Petky Farkasne Jobbagy, 13 Dalnoky And. Apor Lazar 
Jobbagy volt. Az öt évvel később készített 1619-es Conscriptioban egyértelműen leírják, hogy 
a nevezett személyek Petki Farkasné (19 fő) és Apor Andrásné (13 személy) jobbágyai, kik a 
faluban élő feo Azzonÿallat-ok.1295 A Lázár-birtok tehát ekkor már a Petkiek és Aporok kezére 
ment át, nyilván a Lázár János lányai közti megosztás révén. Petki Farkasné ugyanis Lázár 
Erzsébet felesége volt.1296 A két új birtokos család (Petkiek és Aporok) alapján gyanítható, 
hogy legkésőbb a 17. század elején már két kúriával kell a faluban számolni. 

                                                 
1288 Tóth 2003. I/6 
1289 SzO I/68-69. 
1290 Mályusz 1988., Benkő 1993. 7. 
1291 SzO II/84. 
1292 SzO II/220. 
1293 SzO IV/45. 
1294 SzO ú.s. IV/86. 
1295 SzO ú.s. IV/642-643. 
1296 Mordovin 2006. 16. 
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40.3. Régészeti adatok 
 
40.3.1. Lázár-Petki-kúria 

1759-ben említik az udvarház arányában [vélhetően árnyában, azaz tőle északra – B.I.] 
a Tusnád nevezetű Patak-on az idetartozó malmot, majd 1768-ban A Magyaros kőzt az 
udvarház alatt írtak össze egy szántót.1297. A 18. század második felét tehát még épségben 
érte a több épületből álló udvarház. Ekkor írta Benkő József, hogy „Már hordják el a cserepet 
a kiválóan megépített kőházakról”.1298 Ennek köszönhető, hogy száz év múltán az épület 
romossá vált, így találta a 19. század közepén Benkő Károly: „Falu déli felében régi 
Kastélynak még magasan fenálló romjai naponta pusztulnak, a G. Petki Családé volt”.1299 
Alig egy évtized múlva Orbán azt írja, hogy látni lehet egy „nagyobbszerű várkastélyának 
még most is tekintélyes maradványait, mely a falu felső részében a (Mohos felől lefolyó) 
Tusnád pataka és Hí pataka közti hegyfokon felszik. E kastélyt az Erdély történelmében oly 
nagy szerepet játszó Petki István építette 1640-ben. A kastély homlokzatán állott kövön e 
felirat olvasható: „ Regnan. D. Georg Rakoczi P. Tran.q. G. D. Stephanus Petki de 
Királyhalma Xap. sup. Czik. Ger. et Kászon ac Gen. D. Elisabetha S. W. Kosd Cons. hoc 
Domum extrux. Anno Dni 1640.” A feliratos kő Orbán idején már az altorjai Apor-kúriában 
volt elhelyezve. A 19. század végére az udvarház romossá vált („a kastély, melynek csak 
alapfal romjai láthatók”).1300 

A lelőhelyet már csak mint az egykori Petki-kúria dombjaként említik a ’60-as 
években, amikor innen kályhacsempéket gyűjtöttek.1301 Ez vélhetően azonos egy 16-17. 
századi lázárfalvi oromcsempe pártázatának töredékével.1302 Talán ekkor került a CsSzM 
régészeti gyűjteményébe egy kézikorongolt 12-14. századi (?) fazék fenékrésze (leltározatlan, 
104. láda). 

Az épület(ek)nek ma felszínen látható nyoma nincs. A két vízfolyás által elkülönülő 
magas teraszon azonban megtaláltuk a kúria helyét. Az egyik udvarban (67. telek), ahol 
egyébként hírét sem hallották kő épületeknek, a kert mellé letámasztott igényes kő 
lépcsőfokokra azt mondták, hogy vízvezeték ásásakor a föld alól kerültek ki. A háztól keletre 
a teraszon magas tagolatlan, ill. galléros peremeket és csigavonalas 13-14. századi 
oldaltöredékeket, illetve meglepően kevés későközépkori töredéket gyűjtöttünk (166/4. kép). 
Egy-két egyenesen levágott peremtöredék alapján azonban korábbi, talán még 12. századi 
település léte sem zárható ki. Ezek a leletek Lázárfalva létét már az Árpád-kor második 
felétől-végétől valószínűvé teszik. 

A házak előtti (északi) mélyút partfalából későközépkori kályhaszemeket és átégett 
tapasztásdarabokat gyűjtöttünk. 

 
40.3.2. (Lázár) - Apor-Kálnoky-kúria 

A hagyomány szerint a szomszédos, kissé alacsonyabb északnyugati teraszon egy 
további kúria volt. Az erőteljes művelésű szántókból azonban csak kevés későközépkori 
cserepet gyűjtöttünk, falakra csupán az amúgy homokos talajú (?) szántók közötti bozótosban 
összehordott kövek utalnak. E második kúriát a Pesty-féle összeírás is említi: „A közönségbe 
rom kettő találtatik, egyike bizonyos Petki Csíkszék egykori főkapitánnya, a másik a kihalt 
Angyalosi család lakháza.” 

                                                 
1297 Szabó T. 2006. 15. 
1298 Benkő 1777 (1999) 236. 
1299 Benkő 1853. 119. 
1300 Vitos 1894. 154. 
1301 János – Kovács 1967. 45. 
1302 Kémenes 2005. 105. 
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40.3.3. Kápolna  

A kápolna építésének koráról nincsenek adataink 1690-ben súlyos károkat szenvedett, 
ekkor felszerelésének jelentős részét elrabolták Thököly Imre katonái.1303 Ez alapján egy 
későközépkori építés nem kizárható, noha korabeli részletnek látható jelét nem érzékeltem. 
 
40.4. Összegzés, értékelés 

Kozmásról, Lázárfalváról és Verebesről, néha Tusnádot is ideszámítva, a történeti 
hagyomány tudni véli, hogy azok egykor, a szomszédos enklávékhoz hasonlóan, nem székely, 
hanem Fehér megyei területek voltak.1304 

A középkori falvak határa ismeretlen időben, de már a középkor folyamán rögzült, a 16. 
századi Andrássy adománylevelekben magától értetődő természetességgel írják össze a 
birtokok határosait, szomszédait (ld. Csíkszentkirály, Csíkszentimre, Csíkszentsimon – írott 
adatok). Ennek fényében igen korai összefüggésre, kapcsolatra utal az a tény, hogy 
Csíkkozmás, Lázárfalva, Tusnád és Verebes határa még a 18. században is osztatlan volt.1305  

Lázárfalva és Verebes lakosainak jogállása, valóban élesen különbözik a többi csíki 
település társadalmától, területükön sem szabad közrendűek, sem lófők nem adatolhatók. E 
falvak jobbágy lakóit több ízben Lakságiként írják le.1306 A laksági elnevezés az erdélyi 
vármegyékből származó személyeket jelöli. Jakót idézve: „XVI-XVII. századi országgyűlési 
végzéseink szóhasználatából minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a lakság éppen 
olyan összefoglaló neve volt a hét erdélyi megyének, mint a székelység, szászság vagy a 
Királyföld a székely, szász, illetőleg szász székeknek.”1307 

Ennek tudatában a terület jogállása szempontjából közömbös, hogy a lázárfalvi, verebesi 
személyek székely eredetű jobbággyá lett emberek, vagy eleve jobbágyként kerültek ide más 
megyei birtokokról. Ami tény, hogy a 17. század elején ezeket megyei területnek tekintették. 
Hitelt adunk tehát a 17. század eleji forrásoknak és a történeti hagyománynak, így Lázárfalva 
és Verebes esetében elfogadjuk azt, hogy itt valóban a Lázár család által birtokolt megyei 
területről, enklávéról van szó. Kérdés, hogy ennek kialakulását mikorra tehetjük, hiszen 
valószínűtlennek tűnik, hogy ez a 16-17. század fordulóján alakult volna így. 

A középkor folyamán több adat is van arra vonatkozóan, hogy megyei területek 
Székelyföldhöz kerültek, de fordított esetről nincs tudomásunk. Ez alapján az alcsíki enklávé 
nem alakulhatott ki a későközépkorban. Nincs adatunk arra vonatkozóan sem, hogy a 15-16. 
században teljes székely falvak váltak volna véglegesen, így történetietlennek tűnik, hogy egy 
eredetileg székely szabadokból álló falu vált volna Lázár magánbirtokká..Emelett szól 
elsősorban a falu neve is, mely egyértelműen utal a Lázárok itteni, és „korai” időszakra tehető 
kiemelkedő szerepére. A személynév (=birtokos?!) és –falva utótaggal ellátott helynevek 
divatja a 13-14. században a legerősebb.1308 A települést és így helynevet akár kései 
alakulásnak is gondolhatnánk, de falu kezdeteit a 13-14. századig visszanyúló leletek 
évszázadokkal korábbra keltezik, minta a 16. századtól adatolható tömeges székely 
jobbágyosodás.  

A Lakság szó eredetét többen a Lok-ból vezetik le.1309 A Lok helynév, csíki falvakról 
lévén szó rögtön felmerül a korábban azonosítatlan, 1324-ben említett Lok Kason. Az említett 

                                                 
1303 SzO VI/425-427. 
1304 Benkő 1778. I/137, Orbán 1869. 45., Endes 1938. 5., 46., Vámszer 2000. 70.; Hasonló történetírói 
hagyományról beszél Lázár Miklós is: A gróf Lázár család, Kvár, 1858, 22.; Tüdős 1999. 109.: Az 1667. évi 
országgyűlési végzésből kiderül, hogy Lázárfalva régen Felső-Fehér megyéhez tartozott. 
1305 Benkő 1777. (1999) 236. 
1306 SzO ú.s. IV/514. 
1307 Imreh – Pataki 1979. 177. illetve Jakó 1945. 
1308 Ld. Helynevek fejezet 
1309 Jakó 1945. 105., illetve ő idézi Szabó T. Attila egyező véleményét. 
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birtok egy magvaszakadt ember tulajdona volt, melyet a király az Aporoknak kívánt 
adományozni, de a csíki székelyek ezt igyekeztek megakadályozni.1310 Lok Kászon a 14. 
század elején tehát nem székely, hanem királyi jog alá eső magánterület volt, melynek 
státusán a király nem szándékozott változtatni. Többen, így magam is, azt gondolták, hogy ez 
a Lok Kászon azonosíthatatlan, eltűnt, vagy nevet váltó település. Bosszantó volt ugyanakkor, 
hogy a kifejezetten konzervatív településhálózatban miként, hol lappanghat egy ismeretlen 
települése, területe a 14. századtól. 

A fentiek fényében azonban igen valószínűnek tűnik, hogy a 14. századi Lok Kászon az 
alcsíki Loksággal azonosítható. A Lok helynév kifejezetten székely tájszóként magyar eredetű 
névadásra utal, amely a lok – kis völgy, mélyedés, lapályos erdősség értelmű – köznévből 
származik, mely a maga részéről szláv eredetű.1311 Ez alapján arra gyanakodhatunk, hogy a 
Lok Kászon helynév létrejöttével a székely betelepedést követően számolhatunk. Ez esetben 
kérdésessé válik, hogy az így nevezett terület a székely beköltözést megelőző vármegyei 
birtokként értelmezhető-e, avagy, miként a helynév sejteti, a székely beköltözés körüli időben 
került magánadományként örökösök nélkül elhalt előző birtokosához. 

A feltételezés mellett szól a terület nem székely jogállása, a korai és teljes magánbirtok 
léte. Ezt erősíti Lázárfalva földrajzi helyzete is, hiszen közvetlenül a Csíkból Kászonba vivő 
Nyergesi-út mellett terül el, illetve az Aporok és Mikók magánterületeivel (Torja, 
Bálványosvár, Oltszem) is határos. Olyannyira, hogy 17. századi adatok szerint határaik 
egybefolytak (ld. Kozmásnál). 

A 14. századi helynév második, Kászon tagja („savanyúvíz”) elfogadhatóan 
magyarázható a Kászon közelségével, de akár a faluban több helyen felbugyogó borvizes 
forrásokkal is, melyeknek szláv eredetű megnevezése több település esetében a névadás 
elemeivé váltak (Kászon, Kiskászon, Kovászna, stb.). A kézenfekvőnek tűnő Kászon-szék 
valamely részével történő azonosítás legfontosabb hiányossága, hogy ott nincsenek vármegyei 
berendezkedésre utaló nyomok. 

Összegzésként Lázárfalvát olyan vármegyei sziget részének tartom, amelynek a léte 
legalább a 14. század elejéig visszanyúlik. A kezdeti időszakban ez az enklávé magába 
foglalta Csíkkozmás, Tusnád, Verebes területét is. Ismeretlen első birtokosától vélhetően az 
Aporok, majd tőlük a Lázárok szerezték meg. 

Megint csak fel kell figyelnünk arra az összefüggésre, amelyet már Csíkrákos esetében 
is láttunk, és pedig arra, hogy a feltételezett, „rekonstruált” magánbirtok területén egy késő 
Árpád-kori vár áll a tusnádi Vártetőn. E két elem kölcsönösen segíti egymás történeti 
értékelését.  

 
 

41. MADÉFALVA 
 
41.1. Felcsíkon, a balparti Rákos-patak befolyásánál található a falu Vargaszeg nevű része, 
míg az Olt jobb partján a Gácson-patak befolyásánál Alszeg, a Vár-pataka befolyásánál 
Patakelve tízes, ill. Középtíz fekszik (167/1-2. kép); román neve: Siculeni; önálló község; a 
Kisboldogasszony (Csíkrákos) plébánia filiája; a helynév az Amádé személynév és a –falva 
utótagból alakult.1312 
41.2. Írott adatok 

A falu archaikus személynévből képzett helyneve ellenére meglehetősen későn 1567-
ben jelenik meg a forrásokban , amikor a 25 denáros adólistán  Amade ffalwa ...44 portával 

                                                 
1310SzO I. 42-43., EO II. 186., AO VIII. 159-160. 
1311 Benkő 1996. 76-77. 
1312 Fehértói 2004. 599. (1261: Amade) 
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szerepel, míg az 1569 körüli főemberek és lófők összeírásában Amadeffalwa  13 fővel van 
feltüntetve (Amadeffalwa. F e w emberek. Anthal Balas, Anthal Pal. Lofeijek. Xanth(us) 
Andras, Vitalius Bernat, Zantus Imreh, Janko Miklos, Georfj Lazlo, Urban Istuan, Imreh 
Deak Zek dijakja1313, Leorincz Georgj, Barrabas Imreh, Barrabas Janus, Anthal 
Hannagj.).1314 

Szolgálatai jutalmául Rakos-i Mezey Miklós, Péter és Mihály, illetve Amadefalwa-i 
Mezey János és Zentmiklos-i Mezey Marton (nobiles et agiles) 1570-ben kapnak 
adománylevelet már korábban is meglévő Rakkosffalwa, Georechifalwa és Zepwyszfalwa-i 
birtokaikra.1315 

Blasius Antal de Amedefalwa az Andrsássyak szentsimoni beiktatatását előíró 1569-es 
oklevélben, illetve szintén azévi szentimrei és szentkirályi adománylevélben is a csíki 
főemberek között van feltüntetve.1316 A szentimrei és szentkirályi beiktatást igazoló iraton, 
illetve az Andrássyak szentsimoni adománylevélben viszont Paulus Antal de Amadefalwa 
jelenik meg a birtok szomszédai között.1317 Az Antal testvérek egy 1570-es oklevélben tűnnek 
fel utoljára (...egregiorum et agilium Blasii et Pauli Antal, Emerici literati Nicolao Thanko de 
Amadeffalwa).1318 1575-ben a Bekes-féle összeesküvés során a csíki előkelők közül többen, 
Andrássi Péter, Antal Pál és Balázs, Salamon Tamás, Simon János, Fejér Pál, Szentimrei 
János György a feltámadt község mellé áltak. De az harcz után – mely a fejedelem győzelmét 
hozta B. I. – az kik megmaradának porrá tövék; ugyanakkor számkiveték.1319  

Így érthető, hogy az 1576-os, főemberek által fizetett 50 dénáros adó összeírásában 
Amadéfalva-án a következő adózók és tételek szerepelnek: Illustrissimi Principis 14 fl, 
Johannis Geréb 1 fl, Volffgangi Lázár 1 fl, Stephani Sándor 50d, Valentini Kelemen 50 d..1320 
Valószínűnek tűnik, hogy az előzmények nélkül feltűnő új madéfalvi birtokosok az Antalok 
birtokait kapták meg, akik a Bekes-féle összeesküvés miatt tűntek el. Utóbb a fejedelem ezt a 
birtokot tovább adományozta Lázár Farkasnak: „mivel nemes Antal Pál egykor Békés Gáspár 
mellett Báthory István erdélyi fejedelem, most már lengyel király ellen hűtlenűl fegyvert 
ragadott, a lázadás legyőzése után ugyan Báthory István fejedelem élőszóval néhai Antal Pál 
ősjobbágytelkét Amádéfalván, melynek neve Nagy Miklós öröksége volt s más 
jobbágytelkeket Rákoson, Jakab Márton örökségét Jenőfalván s más földeket Szent-
Damokoson csíkszenttamási Lázár Farkasnak adományozott”.1321 

Csíkszenttamási Lázár Farkas Báthory Kristóftól a korábban megszerzett birtokok mellé 
amádéfalvi jobbágyokat kapott (Bak Máté, Barrabás Balázs, Sebestyén Ferenc, Babolcsy 
András, Nagy Miklós), amit az adománylevél is igazol.1322 1589-ben Antal Pál halála után 
özvegye Börcsényi Borbála három ház jobbágyát, Rákosfalván (Mikós Máte és Bott György) 
és Amádéfalván (Tankó Sándor) adta el Lázár Farkasnak 24 forintért.1323 Utóbb a fejedelem 
megkegyelmezett az örökösöknek és visszajuttatta a birtokok egy részét, ugyanis 1602-ben és 
1614-ben egyedüli főemberként Antal Imreh szerepel, aki talán időközben vált nagykorúvá. 
Ekkor a faluban 108 főt írtak ösze.1324 

                                                 
1313 Imre deák több bírósági ügyben is megjelenik SzO II/295. (Emerici (Er(ews) Notarij sedis Judiciarie Chijk), 
306. (Emerici literati.. de Amadeffalwa) 
1314 SzO II/221., 271. 
1315 EFK 98. (335.) 
1316 SzO II/254., 259. 
1317 SzO II/262.. 288. 
1318 SzO II/306. 
1319 Székely krónika 643. 
1320 SzO IV/44-45. 
1321 SzO V/107-108. 
1322 SzO V/104-405. 
1323 SzO V/143-144. Eszerint egy jobbágyporta ára 8 forint lehetett. 
1324 SzO ú.s. IV/519-520. 
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A faluhoz köthető a románság első csíki adatolása is. 1596-ban több madéfalvi lakos 
(Emreh Georgj, Peter ..., Marthon és Neste Balinth) megvádolta Oláh Jánost, hogy az 
hatodmagával a madéfalviak majorházától (esztenejáról) juhokat hajtottak el és egyéb 
dolgokat is eltulajdonítottak.1325 

 
41.3. Középkori régészeti lelőhelyek 
 
41.3.1. Antal-kúria  

Az írott adatok alapján a 16. század közepéig az Antal-családnak legalább egy 
tekintélyes udvarházával kell számolni Madéfalván. Ennek nyomát azonban sem a helyi 
hagyományban, sem a helynévanyagban és így régészetileg sem sikerült eddig azonosítani.1326 

 
 

42. MARTONFALVA (ld. még Csíkszereda, Zsögöd) 
 
42.1. A falu a Csíki-medence közepén, a Somlyó-patak bal (keleti) partján, a zsögödi határ 
északi szélén jött létre (167/3-4. kép); román neve nincs; utóbb Csíkszeredába olvadt; a 
helynév személynév és –falva utótagból alakult. 
 
42.2. Írott adatok 

A falut, ismereteim szerint, egyetlen középkori forrás említi, 1567-ben a 25 denáros 
adólistán Zsögöddel együtt jelenik meg: Seógeód cím Marthon ffalwa 20 adózó portával van 
feltüntetve.1327 Martonfalva azonban nem csak egyik „tízese” volt Zsögödnek, hanem attól 
elkülönülten álló, önálló település volt a 17. században. Erre egyrészt a helynév –falva tagja, 
másrészt az összeírás hasonló helyzetű településének meghatározása is utal. 1641-ben a Mikó-
vár felosztásakor a vár egyik részét így jellemzik: Martonfalva mellett Sögöd falva felől.1328 
Sőt a jelek szerint a Mikó-vár éppen Martonfalva területéből kiszakított területre épült 
(42.1./3. kép).1329 A 17. században azonban már nem mindig volt egyértelmű Zsögöd és 
Martonfalva viszonya. A Mikó-vár körüli ügyekben említett martonfalvi emberek, az 
Ábrahám-, László- és Páncélos-család férfitagjai, az 1602-es összeírásban Zsögödön voltak 
összeírva.1330 A falut, neve említése nélkül ugyan, de Domokos Kázmér 1657-es összeírása is 
említi, ekkor ugyanis azt írja Szentlélekről mint plébániás faluról, hogy habet sub se 2 terras. 
Ezek egyike Sűgód 200 lélekkel a „secunda” 25 család/150 lélekkel van feltüntetve.1331 
Tekintettel arra, hogy ekkor Fitod, mint Mindszent filiája önállóan szerepel (!), a második 
szentléleki filia nem lehet más, mint Martonfalva. 

A falucska életét a Mikó-vár 1661-es ostroma pecsételte meg, ekkor lakói közül 
többeket fogolyként elhurcoltak, Evlia Cselebi beszámolója szerint a várat és a „külvárost” 
felégették. Ennek fényében Cselebi nyilvánvaló túlzásokat is tartalmazó beszámolója, mely 
szerint a vár és külvárosa ellen vezetett roham során „az északi szél erősen fújt… a lángok a 
várig menvén néhány helyen az is tüzet fogott. … A vár és a város elpusztult” valós helyzetet 
örökített meg.1332 

                                                 
1325 SzO ú.s. VII/11-12. 
1326 A Kő-kert, Köves-kert névvel illetett terület esetében talán felmerülhet, hogy ezek, a Kőházkert helynevek 
mintájára, talán régi romos területre utalnak, ld. Csomortáni 1997. 36. 
1327 SzO II/220. 
1328 Csáki 2011. 99. 
1329 Szőcs J 2005. 19., 28. 
1330 Ld. előző hivatkozások, illetve SzO ú.s. IV/83. Itt hasonló helyzettel találkozunk, mint a boroszlói adatoknál, 
ahol későbbi összeírásokban a boroszlói személyek már a mindszenti listán szerepelnek, ld. Adattár/Boroszló. 
1331 Relationes 299. 
1332 Szőcs 2005. 39-40. 
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Ebből adódik, hogy az 1750-ben Szereda város környékéről, idértve a Mikó-várat is, 
készített térképen Martonfalva nem jelenik meg, sőt az I. katonai felmérésen is csak halvány 
nyomok utalnak a házak helyeire. 

 
42.3. Régészeti adatok 
 
42.3.1. Csíkszereda – Kőrösi Csoma Sándor utca 

A Csíki Játékszíntől délre kialakított új parkoló építéséhez kapcsolódó leletmentés 
során Darvas Lóránt 2006-ban egy 5,5 × 15 méteres háromosztatú, felszínre épült ház 
maradványait tárta fel, melynek korát egyik előadásában a 13-15. századra tette.1333 A 
kövekre alapozott talpgerendás ház több szempontból is kiemelkedő jelentőségű. Egyrészt 
háromosztatú alaprajza egyértelműen igazolja, hogy a bizonytalan kotormányi (ld. ott) ház 
nem egyedi lelet Csíkban és Székelyföldön, azaz a háromosztatú házak eddigi itteni „hiánya” 
nem eltérő lakáskultúrára, házfejlődésre, hanem csupán hiányos kutatási előzményekre utal. A 
tűzhely, illetve a kemence hiánya azt sejteti, hogy a házban egy, a járószint felé magasodó 
fűtőberendezéssel kell számolni.A háznak azonban nem csak mérete, hanem a leletei is arra 
utal, hogy rangos lakója, birtokosa lehetett. Kivételesen gazdag leletanyaga a szokványos 
galléros peremű fazekak, fedők mellett finom anyagú kancsók is magába foglal. 

A ház elhelyezkedése a szomszédos Szereda mezőváros létrejöttének keltezésében 
közvetett bizonyíték lehet.  
 
42.3.2. Mikó-vár és környezete 

Benkő Károly adatai szerint a vár 1595-ben már állt, és ekkor itt gyülekeztek az utóbb 
levert székelyek.1334 Vécsey Gyula kéziratos vártörténetében szintén 16. század végi adatokat 
említ a vár kezdeteit illetően.1335 

A Mikó-várra vonatkozó első biztos adataink 17. század eleiek. Az 1616-os csíki 
összeírásokban már „Mikóvyuarbeli Drabantok”-at is említenek, ekkor tehát a vár építése már 
előrehaladott állapotban lehetett, noha hagyományosan egy 1623-as bejegyzést szokás a vár 
első említésének tekinteni (az Zereda várát építenék kezdték). Egy későbbi, 1636-os vallomás 
alapján – Én huszonhárom Esztendőtől fogva szolgáltam Mikó Úyvárában – a vár 1613-ban 
már legalább részben állt.1336  

A „Szereda vára” megjelölés magyarázata talán az lehet, hogy a Szereda lakosai ekkor 
mind Mikó Ferenc várépítő jobbágyai voltak, akik nyilván arra voltak kötelezve, hogy részt 
vegyenek a vár építésének munkálataiban. Maga a vár azonban Martonfalva területén, illetve 
határában állt, ami miatt 1635-ben per is indult a jogtalannak érzett birtok eltulajdonítása 
miatt.1337 

Darvas Lóránt 2000-es évek második felében a Mikó-vár felújításához kapcsolódóan 
több helyen is ásott a várban és a vár mellett, de ezek a kutatások egyelőre feldolgozatlanok és 
közöletlenek. A legutóbbi vártörténeti kiállítás kapcsán viszont kiállították a keleti szárny déli 
felében, az úgynevezett kutas teremként emlegetett helyiségben a Darvas Lóránt által feltárt 
latrina leletanyagát, amiből számos 16. századra is keltezhető edény is előkerült, noha a 
leleteket az ásató a 17. századra keltezte.1338 Ezek alapján egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a 

                                                 
1333 Darvas Lóránt közöletlen ásatása. Az ásatás rövid ismertetése a VII. PBK programfüzetében olvasható 
(2009. november 9. Sepsiszentgyörgy) 
1334 Benkő 1853. II. rész, 7-8. 
1335 CsSzM irattára. 
1336 Szőcs 2005. 25-26. 
1337 Szőcs 2005. 25-26. 
1338 http://csikimuzeum.ro/kiallitasok.php?l=hu&t=2&id=18.  
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helyszínen a 16. század végén már állhatott egy udvarház, amit utóbb építettek át négybástyás 
várrá.1339 

Kósa Béla még közöletlen falkutatásai alapján ma már bizonyosnak tűnik, hogy a vár 
jelenleg is látható részei, kevés kivételtől eltekintve nem a Steinville-féle, 18. század eleji 
építkezés idején épültek, hanem már Mikó Ferenc építkezéseihez köthetők. A régészeti 
kutatások alapján már ekkor elkészültek a várat övező árkok is.1340 Erre egyértelműen utal egy 
korábban nem hasznosított térkép. Andrea Visconti 1699-es Erdély-térképén nem csak az 
látszik, hogy akkor már négysarokbástyás épület állt itt, de a külső védművek is egyértelműen 
felismerhetőek.1341 

A vár területe azonban nem volt korábban teljesen lakatlan terület. A Somlyó-pataktól 
délre húzódó „félszigeten” nem csak egy gót település objektumai,1342 de ismeretlen 
kontextusból későközépkori leletek, 16. század második felére keltezhető csempetöredékek is 
előkerültek.1343 Utóbbiak akár újrafelhasznált, vagy hosszú életű, netán archaizáló darabok is 
lehetnének ugyan, de a vár északkeleti felén a külső, 18. századi védmű alatt két helyszínen is 
16. századi házhelyek részletei (döngölt agyagpadlópadló, rajta sarkanytú, ledeszkázott 
verem) kerültek elő.1344 Tekintettel a megkutatott felületek kis méretére nagy valószínűséggel 
állíthatjuk, hogy a Martonfalvának ezen a részén kifejezetten sűrű telekosztással, sok 
objektummal kell számolni, amint arra Cselebi fent idézett leírása is utal és amint ez 
halványan az első katonai felmérésen is kivehető.. E vonatkozásban a régészeti ásatások, fal- 
és levéltári kutatások folytatásától várhatunk új eredményeket. 

 
43. 4. Összegzés 

 
A szeredai és martonfalvi határ tisztázása azért nagyon fontos, mert a csíkszeredai 

Kőrösi Csoma Sándor utcában feltárt telepnyomok egyben a szóban forgó település 
születésének-életének legkorábbi dokumentumai. Későbbi adatokból tudjuk, hogy a zsögödi-
martonfalvi határ észak felé egészen a Szereda keleti felében álló, Somlyó-patak feletti hídig 
tartott, ahol érintkezett a szeredai, illetve a taplocai határral. Ennek nagyon fontos 
településtörténeti vonatkozásai lehetnek. Teljességgel szokatlan ugyanis, hogy egy település 
közvetlenül a falu határának szélén jöjjön létre. Egy ilyen elhelyezkedésnek különleges okai 
kellett legyenek. Azt gondolom tehát, hogy Martonfalva létrejötte és léte is szorosan 
összefügghet a szerdai hetivásár, és így Szereda mezőváros kezdeteivel. Valószínűnek tartom, 
hogy éppen a vásár közelsége, illetve az ezzel járó előnyök, és talán más, egyelőre ismeretlen 
okok játszottak közre abban, hogy Zsögöd határában kialakult egy újabb település: 
Martonfalva. Amennyiben feltételezésünk helyes, akkor az azt is jelenti, hogy a martonfalvi 
régészeti leletek (14-15. század?), megadják a szerdai hetivásár, Szereda mezőváros ante 
quem időhatárát is. 

 
 
43. MONYASD (ld. még Csíkszentgyörgy) 
 
43.1. A falucska Alcsíkon a Fiságba jobb oldalról, nyugatról befolyó patak forrásánál, a 
dombok ölelete völgyecskében feküdt (168/1-2. kép); román neve nincs; Csíkszentgyörgy 
község területéhez tartozik, és a Szent György plébániatemplom filiája volt; nevének eredetét 

                                                 
1339 Benkő 2012. 241. 
1340 Darvas Lóránt közöletlen ásatásai. 
1341 A térképet Bordi Zsigmond Lóránd szívességéből ismerem, segítségét köszönöm! 
1342 Botár 2011/b. 
1343 Kémenes 2005. 29. 
1344 Darvas Lóránt közöletlen ásatása (2008.). 



 237 

többfelé kereste a kutatás; a helynevet a régi mony-tojás szó –d képzővel ellátott 
származékának tartják, mások a lótenyésztéssel hozták összefüggésbe fiatal állatok őrzésére 
szolgáló hely értelemben, de Árpád-kori személynévi megfelelője is ismert.1345 
 
43.2. Írott adatok 

A falu első ízben az 1567-es 25 denáros adólistán szerepel, amikor Monijasd ...3 
adózó portával van feltüntetve. 1569-ben a főemberek és lófők összeírásában Zent Georgij 
Jeneofalwa-n Monjasdj Thamas is szerepel, míg 1576-ban az 50 denáros adólistán Szent 
györgy cum Jeneőfalva Moniasd et Keoreosmeny együtt szerepel, így kideríthetetlen, hogy a 
megadózott birtokosoknak mely településen volt birtokuk.1346 

Különös jelentősége van a Szentgyörgy megyéjébe tartozó helynevek és általában a kis 
csíki falvak-tízesek kérdésének értelmezésében az 1601-ben rögzített monyasdi 
falutörvénynek.1347 Ez egyben az egyik legkorábbi fennmaradt székely falutörvény, Csíkban 
mindenképpen a legelsőnek tartható. Ebből ugyanis egyértelműen kiderül, hogy a maroknyi 
település önmagát faluként határozta meg, saját határáról, annak használatáról autonóm 
módon rendelkezett. 

A települést 1638-ban egy olasz ferences jelentésében Csíkszentlélek (!) különálló 
filiájaként írták össze.1348 Egyes adatok szerint lakói a tatárbetörés után hagyták el (1694?), 
mások 1704-es császári dúlást említenek ezzel kapcsolatban.1349  
 
43.3. Régészeti adatok 
 
43.3.1. „Faluhely” 

A völgy viszonylag távol van és rossz útja miatt meglehetősen nehezen megközelíthető 
a jelenlegi falvakból, terepbejárásom idején bejárható, szántott felület nem volt benne (2010). 
Terepbejárás során a mások által jelzett házhelyeket, pincegödröket nem érzékeltem, ennek 
ellenére a legelő néhány vakondtúrásából sikerült egykori emberi jelenlétet igazoló 
paticsrögöket, körömnyi kerámiatöredékeket azonosítani. Ezek közül egy kis kézikorongolt 
darab nagy valószínűséggel Árpád-kori. 

Ennek fényében igencsak kockázatos a település középkori történetéről beszélni. Mégis, 
a nagyon hasonló elhelyezkedésű, közeli Kotormány jelentős, 12-14. századi leletei, illetve 
archaikus neve alapján valószínűnek tartom, hogy a település kezdetei akár az Árpád-korig is 
visszanyúlhatnak, miként ezt a településnév is sejteti. 

 
43.3.2. „Kápolna” 

A településen – Ferenczi György gyergyói plébános emlékiratai szerint – kápolna állt, 
melybe 1614-ben vásároltak harangot.1350 Ez alapján valószínűsíteni lehet, hogy az épület már 
a középkor végén, a 16. században (korábban?!) már használatban volt, annál is inkább, mert 
a plébániatemplom igencsak messzire esett a falucskától. A kápolnának a terepen semmi 
nyomát nem találtam. Valószínűnek tűnik, hogy több, nyomtalanul eltűnt kápolnához 
hasonlóan fából épült. 

 
 
 

                                                 
1345 FNESz II/157., Fehértói 571. (1138: Munas, 1211:Monios) 
1346 SzO II/221. ill. 274., IV/46. 
1347 Szőcs 2004. 76-82. 
1348 Litterae II/300. (922-924. oldalak) 
1349 Benkő 1853. 129. 
1350 Veszely 1860. 145.  
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44. POKLANDFALVA (ld. még Csíkszentkirály) 
 
44.1. A falu Alcsíkon az Olt bal partján, annak magas teraszán, a Zsögödi-szorostól délre, egy 
időszakosan folyó (Völgy-pataka) vízfolyás befolyásánál fekszik (168/1., 3-4. kép); román 
megnevezése nincs; ma Csíkszentkirály falu része és a Szent István plébánia filiája; 
bizonytalan, hogy a helynév alapja személynévből származtatható-e1351, amihez utóbb a –
falva utótag ragadt hozzá. 
 
44.2. Írott adatok 

A falu első említése 1567-ből a 25 denáros adólistáról ismert, akkor Poklandh...11 
portával szerepel.1352 Ez alapján valószínűnek tűnik, hogy eredetileg egytagú, személynévi 
eredetű (?) helynév volt, ami összhangban lehet a területéről ismert régészeti leletek korával. 
A falu neve eredetileg –falva utótag nélkül volt használatban, ami csak később, vélhetően 
analógiás névadással ragadt mellé. Hasonló átalakuláson ment át Chÿobot (1567) Chjobod 
(1569) majd Csobotfalva (1576) falu neve is. 

 
 

44.3. Régészeti lelőhelyek 
 
44.3.1. Karimósarka (Szilváskert, Sütőkert)  

Poklondfalva északi szélén az Olt bal partján, egy mára időszakossá vált patakocska 
jobb partja felett húzódó magas teraszon több korszak (bronz és késővaskor) leletei mellett 
középkori leletek is előkerültek.1353 Az Olt építette löszös teraszon többfelé nyitottak 
homokbányát, a lelőhely valószínűleg ezek nyomán vált ismertté. Területéről hosszú ideig 
gyűjtöttek leleteket, ezeket a leltári számok alapján csoportokban ismertetem, ez azonban 
(sajnos) nem jelenti azt, hogy valóban különválaszthatók lennének és egy-egy objektumhoz, 
területhez köthetőek.1354 

A 2998-as leltári számú edényeknek (127. láda) rövid, levágott, olykor lekerekített 
pereme van, oldalukat hullám- és csigavonal díszíti, egy töredéken hullámvonalköteg is 
megfigyelhető (169/1-8. kép). Korukat az ezredforduló környékére tehetjük.1355 A „szláv” 
meghatározás ellen szól azonban egy kézzel készített bogrács jelenléte, melynek szláv 
környzetből származó analógiáit nem ismerem, de hasonló töredékek másutt kora Árpád-kori 
környezetben előfordulhatnak.1356 Csík esetében mai ismereteink szerint avar hagyomány nem 
merülhet fel, így további lehetőségként az merülhet fel, hogy a bolgárokhoz kössük őket. 
Hasonló kézzel formált (?) bográcsokat a bulgáriai Pliska melleti Odărcy-ből közöltek, 
melyeket pénz alapján 10-11. század fordulójára kelteztek.1357 Az erdélyi bolgár uralomra 
meglehetősen jó történeti, régészeti adatok maradtak ránk.1358 Délkelet-erdélyi jelenlétükre 
Háromszéken több lelet, pl. Kézdipolyánról egy jellegzetes gömbölyű alakú, besimított 
hálómintás edény utal.1359 Ilyen jellegű leletanyag azonban Csíkból nem ismert, ezért noha a 

                                                 
1351 Fehértói 2004-es személynévgyűjteményében nem találtam hasonló alakú személynevet. 
1352 SzO ú.s. VII/62., SzO II/220. Pokland ffalwa 
1353 Rep. 197. 
1354 Néhányat már ismertettem: Botár 1999. 252-253 (16-32. kép), ill. Botár 2001. 
1355 Benkő Elek ezeket kései szláv cserepeknek határozta meg Benkő 1992. 20. 
1356 Bóna 1985. 229. 10. századi telepeken előfordul. A dobozi ásatáson egy gödörből került elő kézzel készített, 
ill. korongolt bogrács töredéke. Takács 1997. 81. szerint kézzel formált darabok zöme, egy-két ritka kivételtől 
eltekintve 8-9. századi, míg a vödörszerűek 10. század elejiek lehetnek. Hasonló véleményéhez még ld. Takács 
1994, 10.  
1357 Dončeva-Petkova 1990. különösen 4/4. kép. ill. Kurnatowska-Szamałek 1990. főként 4/2. kép. 
1358 Bóna 1989. 94-98. 
1359 Székely 1974-75. 65. 
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fenti „idegen” eredet lehetőségét nem zárhatjuk ki, legvalószínűbbnek mégis a kora Árpád-
kori meghatározást gyanítom. Annál is inkább, mert az együtt elcsomagolt (együvé tartozó?) 
leletek között egyértelműen Árpád-kori töredékek is vannak.  

Hasonló jellegűek a 2512-2514-es, illetve a 2492-es (144. láda) leltárszámú töredékek, 
amelyek között a rádlis és hullámvonalköteges darabok szintén a kora Árpád-korra utalnak 
(169/9-11., 170/1-3. kép). Egyértelműen a 11-13. századra keltezhető hullámvonalas és 
hullámvonalköteges, fésűs beböködésű, rövid, levágott egyenes, ill. tagolt galléros peremű 
Árpád-kori töredékek között alig kihajló, egyszerű peremű, zsákalakú edény is volt, amely 
valóban felvetheti a késő népvándorlás kori keltezést. Szintén kora Árpád-koriak a 147. láda 
leltározatlan, ill. 148. láda leltározott (ltsz. 2514) rádlival, körömbenyomással, 
hullámvonalköteggel díszített töredékei (170/4-12. kép). 12-13. századiak a 2275-ös leltári 
számmal elraktározott leletek is, melyek között egy körömbenyomással díszített 11-12. 
századi fazekat leszámítva, a magas, tölcséres, esetenként tagolt peremek (?) és egyszerű 
csiga- és hullámvonalas díszítések inkább az Árpád-kor második felére keltezhetőek (126. 
láda, (171/7-9. kép). A 12. századnál nem lehetnek későbbiek a szintén ebben a ládában tárolt 
(ltsz. 2256) a rövid levágott, vagy lekerekített peremű, hullámvonallal, rádlisorokkal, fésűs 
beböködéssel díszített fazekak töredékei sem (171/1-6. kép), és szintén kora Árpád-koriak a 
147. ládában tárolt leltározatlan, körömbenyomással, rádlival, hullámvonalköteggel díszített 
edénytöredékek is (172/1-7. kép). 

Az Árpád-kor második felében élő település jellegéről fontos részleteket árul el egy 
véletlenszerűen előkerült leletegyüttes. A homokbányába vezető út bal (északnyugati) oldalán 
a heves esőzések nyomán beomló martból Kosza Antal és Darvas Lóránt gazdag leletanyagot 
gyűjtött össze.1360 Hitelesítő ásatás híján a lelőkörülmények ugyan bizonytalanok, de 
valószínűnek tűnik, hogy egy objektumból származó együttessel van dolgunk. Az 
edénytöredékek között kiegészíthető cserépbogrács, tagolatlan peremű hullámvonalas fazék, 
akasztófül nélküli kerek fenekű edény – cserépbogrács (?), illetve egy rádlis díszű palack (?) 
töredéke került elő (44.3.1.5. tábla). A kerámia mellett egy kard keresztvasa (a penge 
szélessége 5,5 cm lehetett), ill. egy sarló töredéket is összegyűjtötték. Az edénytöredékek kora 
a 12. század második felére tehető, ám a keresztvas alapján, már amennyiben valóban 
összetartozó, egy objektumból származó leletekről van szó, valószínűbbnek tűnik a datálást a 
13. század első felére is kiterjeszteni (173. kép) 

A lelőhelyen tehát folyamatos 11-13. századi lakottsággal számolhatunk, és valós, de 
régészetileg még bizonyítandó lehetőségnek tűnik, hogy a településnek volt késő 
népvándorlás kori előzménye. Valószínű, hogy a katonáskodó település lakóinak az Olt-
szoros, illetve a domháton áthaladó régi út ellenőrzése lehetett a feladata. 

A korábban begyűjtött leletanyagban kisebb mennyiségben ugyan, de 13-14. századi és 
későközépkori töredékek is találhatók, amelyek a terület folyamatos lakottságát igazolják 
(172/8-17.). Az edénytöredékek között felbukkanó fehér angóbos-zöld mázas fazéktöredék és 
egy finom, kis pohár fenékrésze az átlagnál rangosabb háztartást sejtet a környéken. Szintén 
erre utalnak a karimósarki lelőhelyű csempék is, ld. alább 44.3.2. adattári tételnél. 

A lelőhely Sütőkertnek nevezett déli felén a közelmúltban két leletmentés is zajlott. 
2005-ben Darvas Lóránt a Pál Gábor-féle telken 10 szelvénnyel kutatta a lehumuszolt 
felületet. A feltárás során 28 régészeti objektumot tárt fel, amelyek kora a bronzkor és a 
koraújkor közé keltezhető (174. kép).1361 A középkori objektumok és leletek két csoportra 
oszthatók, és a 12-13. századra (hullámvonalas, rádlis oldaltöredékek, rövid peremek, 
bográcsok), illetve későközépkorra keltezhetők (gyorskorongolt vörös, fekete, mázas, füles 
fazekak, lábasok). A korábbi leletek jobbára az ásatás déli felén sűrűsödtek, ezek közül 

                                                 
1360 Ezúton is megköszönöm Darvas Lórántnak, hogy a leleteket lerajzolhattam. 
1361 Ez alkalomból is megköszönöm, hogy közöletlen dokumentációját megtekinthettem. 
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említést érdemel egy szájával fölfelé elásott, galléros peremű, szellős csigavonallal díszített 
14. századi ép fazék. 

2011-ben az út túloldalán egy hasonló leletmentés során a Bocskor-telken 18 
objektumot tártunk fel, melyek egyetlen 15. századi gödör kivételével, őskori gödröknek 
bizonyultak. Ebben a gödörben egy ép fazék is előkerült. 

E két kutatás alapján úgy tűnik, hogy míg a kifejezetten sűrűn jelentkező őskori 
objektumok egyenletesen szóródnak a dombháton, Árpád-kori jelenségekkel a terasz keleti, az 
egykori vízfolyáshoz közelebb eső szélén lehet számolni, míg a későközépkori, újkori 
település nyomai szélesebb sávban követik az észak-déli irányú martot. Ez a településkép még 
jól felismerhető a 3. katonai felmérésen, ahol ezen a részen egy házsor szerepel úgy, hogy a 
házak nyugaton, míg a gazdasági udvarok a mart felé eső keleti részen találhatók. 

A lelőhely súlypontja tehát, úgy tűnik, kívül esik a többi falurésztől szintén elkülönülő 
Poklondfalva magjától. 
 
44.3.2. Andrássy-kúria 2. (Karimósarka) 

Az Árpád-kori leletek mellett Karimósarkán rendre kerülnek elő későközépkori leletek 
is. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a település nem volt folyamatosan lakott, a 14-15. 
századi cserepek aránya nem közelíti meg a korábbi és későbbi középkori települések 
leletanyagának mennyiségét. A későközépkori leletek egy része bizonyosan nem egy korabeli 
faluhoz köthető, hanem egy udvarházhoz tartozhattak. 

Az Andrássyak kúriáját sokáig a Poklondfalva északi részén található homokbánya, 
illetve a mellette álló vadkörtefa környékén kereste a helytörténet és a régészeti kutatás is. 
Ennek egyik oka, hogy Karimósarkáról került be a Csíki Székely Múzeumba több 
lovagalakos, 1515-ös évszámot viselő kályhacsempe töredéke, melyet az Andrássy-kúriával 
kötöttek össze. Ugyanitt több figurális és geometrikus díszű csempe (kucsmás, zekés, maga 
előtt kardot tartó alak, kétfarkú szirént, IHS feliratú, stb.), illetve párkány elem is előkerült 
(175-176. kép).1362 A csempék mindenképpen egy rangos fűtőberendezés részei lehettek. 
Ezzel függ össze, hogy János Pál egykori múzeumigazgató, akinek idejében a régészeti 
gyűjtemény zöme bekerült, egy kéziratos rajzán e helyen „nemes ember háza” megjelöléssel 
egy középkori (?) romot jelöl. 

A kutatók nem teljesen alaptalanul tapogatóztak arrafelé. Vitos Mózes csíkszentkirályi 
helytörténész kiváló helyismeret birtokában azt írta a 20. század legelején, hogy az 
Andrássyak kúriája nem a Kőházkert nevű részen van (erről alább részletesen), hanem 
Poklondfalva északnyugati felén, az úgynevezett Hadnagykertben, „melyen ősi kastély romjai 
ma is láthatók”.1363 Pontosabb helymegjelölés nélkül látható romokat említettek mások is a 
20. század elején.1364 A helynév kapcsán nem tekinthetünk el attól, hogy az Andrássyak több 
esetben voltak a csíki sereg hadnagyai különböző hadi események során. Vitos Mózesnek a 
Kőházkertnek az Andrássyakkal való kapcsolatára vonatkozó cáfolata gyenge lábakon áll 
ugyan, de a Karimósarkára utaló, a helyi írástudó, érdeklődő szemtanú vallomása mellett nem 
lehet szó nélkül elmenni. 

Biztosak lehetünk tehát, hogy Poklondfalva északi felén, valahol Karimósarkán is volt 
egy kőből épített kúria, amely eltűnt, és pontos helye ma nem ismert. A helyszínt többen, 
többször is felkerestük, és noha későközépkori leletek rendszeresen kerültek elő a környéken, 
kőépületre utaló nyomokat sehol nem találtunk. Valószínűnek tűnik, hogy az épület azon a 
platón állhatott, melynek keleti felét homokbánya tüntette el. Elképzelhető, hogy a faluközi 

                                                 
1362 Demény – János – Kristó 1980. 245-246., 248., ltsz: 4055.Kémenes 2005. 109-113., ltsz: 2852., 4064., 
4065., 4078., 4056-57., 4079., 3102., 685. Több esetben azonban kérdéses, hogy a sommás „Szentkirály” 
megjelölés mely lelőhelyre vonatkozik (Karimósarka, Poklondfalva, Téglagyár?). 
1363 Vitos 1864. 162. 
1364 Ferencz 1935. 48. 
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bánya éppen a könnyen kibányászható rom kövei miatt alakult ki. A CsSzM régészeti 
gyűjteményében több későközépkori leletet is őriznek karimosarki megjelöléssel. 15-16. 
századi fűtőberendezéshez tartozhatott két bögre alakú kályhaszem, illetve két négyzetes tál 
alakú kályhaszem töredéke, melyek javasolt keltezésének a velük együtt leltározott pohár, 
fedő, és egy belső oldalán fehér engóbos-zöldmázas kis fazék töredéke sem mond ellen (ltsz. 
2515/144 láda).  
 
44.3.3. Belterület – 736. szám (Vitos-telek)  

A lelőhely Poklondfalva déli részén közvetlenül a 12A főút mellett-mentén található, 
az Olt magas, nyugat felé lejtő teraszán. A területet homokbánya, magánházak és 
melléképületek építése, illetve a 12A főút építése jelentősen bolygatta. E helyszíntől mintegy 
200 méternyire délnyugatra található az egyik Andrássy-kúria romja is (ld. alább). A 
lelőhelyre 2009 tavaszán figyeltünk fel, ekkor a ház udvarán ásott gödör falában középkori 
cserepeket tartalmazó régészeti rétegeket figyeltünk meg. A tulajdonos beleegyezésével még 
az év nyarán Hargita Megye Tanácsának támogatásával végeztem leletmentést. Az altalajt és 
a beleásott objektumok foltjait a felszíntől mintegy félméteres mélységben értük el. A 
mezőgazdasági művelés miatt különösebb rétegződés nem maradt meg, a különböző korú 
objektumok azonos szinten jelentkeztek (177. kép). A mintegy 70 m²-es kutatási felületen 
több objektumot azonosítottunk, többnyire cölöplyukakat és gödröket, de három kemencét is 
dokumentálhattunk. Az objektumok közül a legfiatalabbak későközépkoriak voltak, de 
akadtak egymást bolygató 15-16. századi gödrök is, míg a legrégebbi jelenség egy elszántott 
népvándorláskori kőkemence omladéka volt. 

A telek korábban már lemélyített nyugati felén egy nagy objektum húzódott (3/5. 
objektum), amit szabálytalan alakja, elhelyezkedése, egyenetlen alja, mérete, illetve 
oldalainak homorú kialakítása miatt talán leginkább betöltött homokbányának tarthatunk. A 
belőle előkerült kerámiaanyag szétválasztása tipológiai megfontolások miatt történt, a gödör 
betöltésében a leletek rétegtani összefüggések nélkül, keverten jelentkeztek. A leletek 
többsége ugyanakkor a gödör felső részén megfigyelhető szenes-hamus rétegből származik. 

Az első csoportot kézikorongolt, magas, tölcséres peremű, hullámvonallal díszített 
fazekak alkotják, de vélhetően ide tartozik egy mély tál is. A fazékperemek között galléros 
darabok is előfordulnak. A cserepek között egy-két rádlis oldaltöredék, illetve hullámvonallal 
díszített, világosabb, tagolatlan peremű fazekak töredékei is előfordulnak (182., 183/4. kép) 

A második csoport összetétele változatosabb. Ide soroltuk a függőleges, bordázott 
nyakú korsókat/palackokat, melyeket jellemzően több sorba elhelyezett hullámvonalkötegek, 
beböködött fésűs sorok díszítenek. Ez utóbbi díszítés gyakran a nyakrész, illetve esetenként a 
vállon körbefutó (!) plasztikus bordákon is megjelenik. Ezek szintén kézikorongon 
készülhettek, de igényesebb kivitelben, anyaguk is finomabb az előző csoporténál. A néhány 
előkerült kis fültöredék nagy valószínűséggel ezekhez az edényekhez köthető (179-180. kép). 
Anyaga, hullámvonalköteges díszítése, és bordás oldala miatt egykorúnak vélek egy tálat is. 
Talán szintén ide sorolható két kis bögre, melyeknek peremét sűrű fésűs beböködés, oldalukat 
hullámvonalköteg, illetve szintén fűsűs beböködésből kialakított sorok alkotják. Hasonló 
korúnak sejtett csoportot alkotnak azok a fazekak melyeknek legnagyobb szélessége a vállnál 
található, rövid peremük levágott, díszítésüket hullámvonalkötegek alkotják. A sort két kis 
kézzel készített pohár egészíti ki (181., 183/1-2. kép). 

A cserepek mellett kézművességre utaló leletek is előkerültek. Néhány kis 
vörösrézlemez egyértelműen valamilyen helyben dolgozó műhely gyártási hulladéka. Szintén 
„helyi” terméknek tarthatjuk a hengeres, háromélű, köpüs csont nyílhegyet, illetve egy csont 
tűt is. Egy csontfeldolgozó műhely létét egy hasított bordából kialakított félkész (!) 
csontlemez bizonyítja (a lemezen elkezdett, de félbehagyott furatok láthatók), mely 
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valószínűleg egy nyíltegezhez készülhetett eredetileg.1365 A négy darab orsókarika háziipari 
szövésre utal (183/6-10. kép). 

A 3/5. objektum anyaga tehát meglehetősen kevert, ami arra utalhat, hogy ide több, 
különböző korú objektum leletei kerültek be. Az eredetileg homokbányaként létrejött gödröt 
(martot?! – nyugati fele ismeretlen) az első csoportba sorolt edénytöredékek alapján 
legkésőbb a 13. század végén töltötték be, erre utal II. Ottokar (1251-1276) bécsi denára is, 
mely szintén itt került elő (183/5. kép)..1366 A betöltéskor azonban korábbi objektumokat 
bolygatva hozhatták a földet, így jutottak ide a további csoportba sorolt edénytöredékek. Ezek 
kora a forma és díszítés alapján az ezredforduló környékére valószínűsíthető. 

Az objektum legizgalmasabb leletei a második csoporthoz tartozó edénytöredékek. 
Bár elsőre bordásnyakú edényeknek tartottuk őket, utóbb kiderült, hogy hasonló, vállukon is 
bordával díszített edények nem ismeretesek a Kárpát-medencei késő népvándorláskori, vagy 
Árpád-kori anyagban. Itt mindenképpen import elemek, jelenlétük „idegen” kapcsolatra utal. 
Az edények viszonylagos sokszínűsége, eltérései miatt valószínű, hogy nem csak 
göngyölegként, kereskedelmi importént kerültek ide. Bár adataink még nagyon szegényesek, 
mégis igen valószínűnek tűnik, hogy ebben a leletcsoportban egy ismeretlen népelem 
hagyatékát kell látnunk. 

Legközelebbi párhuzamukat Moldvából ismerem, ahol a Bârlad-Prodana telepről 
hasonló töredékeket közöltek.1367 Fésűs beböködéssel díszített bordás edényeket morva 
területeken találunk.1368 Ilyenek a pozsonyi vár sáncának ásatásán,1369 illetve a mstĕnice-i 
településről kerültek elő.1370 A díszítés egyező, de a „hordozó” edény formája teljesen eltérő, 
ott mindig fazekakon jelenik meg. Némileg hasonló bordás edény azonban az Al-Duna mellől 
Capidava-ról is ismert,1371 de az edények oldalának bordával való tagolása a kijevi rusz 
területén is előfordul, például a novgorodi ásatások anyagában.1372 Az eddig felgyűjtött 
párhuzamok formailag nem teljesen kielégítőek, de a díszített borda Kárpát-medencei 
hiányában, mindenképpen távoli kapcsolatokat sejtetnek. Koruk nagyjából az ezredforduló 
környékére tehető, ami a csíkszentkirályi leletek keltezését, eredetüktől függetlenül a 10-11. 
századra valószínűsíti. Remélhetőleg a nem túl távoli jövőben sikerül egyértelmű, jól keltezett 
analógiákat felkutatni, amelyek alapján a történeti értékelés is hitelesebb lehet. 

Értékelésük, éppen a bizonytalan párhuzamok, kérdéses eredet miatt problematikus. 
Elvileg nem lehet kizárni, hogy a honfoglalást követő, államalapítás körüli időszakban 
telepedett ide egy kisebb morva közösség. Valószínűbbnek tűnik azonban, hogy inkább a 
Rusz területéről keveredett ide egy kisebb elszigetelt csoport. A moldvai Prodana-i párhuzam 
szintén ezt teszi valószínűbbé. Ez a feltételezés nem teljesen előzmények nélküli. Radu Heitel 
egy Bukarestben, raktári anyagban azonosított ismeretlen lelőhelyű, de erdélyinek 
valószínűsített lándzsacsúcs, illetve az eresztevényi lándzsa kapcsán 10-11. századi varég 

                                                 
1365 Gáll Erwin meghatározását e helyen is megköszönöm. 
1366 A pénz meghatározását Tóth Csabának (MNM) köszönhetem. 
1367 Spinei 1982. 46-48. kép. Spinei ugyan a 13. századi horizont emlékei között említi a lelőhelyet, de a 
közzétett leletek nem hasonlítanak a kötetben közölt kortársnak mondott anyagokra, azok valóban 13-14. 
századiak, míg a Prodana-i leletek jóval korábbiaknak tűnnek. Aligha véletlen, hogy az egyik objektum első 
közlésében ezek még 11-12. századi leletként voltak feltűntetve, amit Spinei (1970. 607. 84. lábjegyzet) indoklás 
nélkül módosított. Sajnos a különösen izgalmas Bârlad-i leletanyagból („földvár”és település is) alig tettek 
közzé. 
1368 ITM I. Abb. 13., 17.; IV. pl.: 97.,101., 103., 107., 111., 115. (Čenĕk Staňa tanulmányai). Erre a leletkörre 
Takács Miklós hívta fel a figyelmemet, segítségét ez alkalommal is megköszönöm. 
1369 Štefaničová 1975. 160. 99/22-31., 108. 103/9., 109. 104/1.,6. képek. 
1370 Nekuda 2000. 237. 304/7.  
1371 A. Rădulescu: Un atestat străromânesc la Capidava. In Pontica 3. (1970) 255-274. 
1372 Дpeвняя Ρүсъ. Быт и күльтүра. ΜΟСΚΒΑ 1997. 263. 17/31., 37. képek. E témában Mordovin Maximtól 
kaptam baráti segítséget. 
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beszivárgást valószínűsített.1373 Visszatérve a csíkszentkirályi leletekhez kérdéses maradhat 
azonban, hogy a tipológiailag szétválasztott csoportok időrendi szempontból hogyan 
viszonyulnak egymáshoz. Magyarán két, különböző korú, különböző eredetű lelethorizonttal 
kell-e számolnunk, vagy kortárs, párhuzamosan egymás mellett élő, vegyes lakosságot kell 
feltételeznünk. Ha csupán a 3/5. objektumot ismernénk, a stratigráfiai szempontból 
összetartozó leletek utólagos szétválasztása jogos kételyeket ébreszthetne a látványos 
különbözőség ellenére is. Van azonban a meglehetősen kis kutatási felület ellenére egy-két 
olyan kisebb objektum, ahol az „archaikus” leletek, önmagukban kései jellegű „kísérőleletek” 
nélkül, valószínűleg eredeti, bolygatatlan helyzetükben kerültek elő. Ilyen a 4B/21., és talán 
az 5/22. objektum is (178/12-17. kép). Ezek alapján úgy vélem a 3/5. objektum kapcsán 
feltételezett másodlagos keveredés védhető feltételezés, azaz valóban különböző korú gödrök 
anyaga keveredhetett. E kérdésben talán akkor látunk majd tisztábban, ha a lelőhely nagyobb 
részét megkutatva több objektum leletanyaga a rendelkezésünkre áll majd. 

Töredékes, hiányos adataink alapján úgy tűnik, hogy a fenti bordás, gazdagon díszített 
kerámiafajta előfordulása nem elszigetelt jelenség Csíkban. A szintén poklondfalvi Őrház 
lelőhelyen nagyon hasonló, sűrű hullámvonalköteges, fésűs bebökött soros díszítések 
fordulnak elő 11-12. századi cserepekkel együtt (187/1. kép). Itt ugyan a fő jellemző, a vállon 
futó borda hiányzik, de a nyakrészen több borda is található, és a sűrű díszítés is nagyon 
emlékeztet a Vitos-telek második csoportjának leleteire. A régészeti raktár leltárszám nélküli 
10. ládájában őrzött cserepek között ezen kívül még találtam két díszített bordás töredéket, 
egyikükön fésűs beböködés is megfigyelhető. Sajnos a leletek keveredtek, ezért bizonytalan, 
hogy a poklondfalvi Őrház, vagy a szentsimoni „Zöldséges” (Tsz istállók, Kőházkert leleteiről 
van-e szó. Csíkszentsimonban a homokbányából is került elő teljesen hasonló tördék. 
Esetünben azonban ettől függetlenül annak van nagy jelentősége, hogy a leletek a belterületi 
Vitos-telek 3/5. objektumától távol, függetlenül kerültek elő. Úgy tűnik tehát, 
megkockáztatható az a feltételezés, hogy ennek a korai „idegen csoportnak” másutt is voltak 
települései. 

Az ásatási felületben későközépkori objektumok (gödrök) és leletek is kerültek elő. A 
galléros, tagolt kézikorongolt peremtöredékek, a simított vöröses kancsók (?) oldaltöredékei, 
illetve a gyorskorongolt, vöröses és szürke fazekak, hornyolt oldaltöredékek, tál alakú 
kályhaszemek, folyamatos 14-16. századi lakottságot igazolnak (187/1-11. kép). A kései 
objektumokban rendre kerültek elő korábbi töredékek annak jeleként, hogy a több korszak 
leleteit tartalmazó lelőhelyen a bolygatás folyamatos volt (pl. bogrács fültöredéke 
későközépkori környezetben). 
 
44.3.4. Belterület – Andrássy-kúria 1. - Kőházkert 

A csíkszentkirályi Andrássy-család a 16. században Csík egyik legtehetősebb, 
leghatalmasabb családjai közé tartozott.1374 Andrássy Márton és Péter a hűtlenségük miatt 
kirótt fő és jószágvesztés miatt 1575-ben elmenekültek Csíkból. Az 1619-es összeírásban Zent 
Kiralion azt vallják, hogy feo haz csak Andrasi Martone uagion, kit edig Matius vram es 
Kelemen Jmreh birtak.1375 

A 19. századra azonban feledésbe merült az udvarház története: „Ezen közönségben 
említésre méltó Felszeg és Poklafalva tízesében az úgynevezett Kőház nevű szénafű hely, hol 
egy az ős időkből oda épült eredetéről ösmeretlen, szántóföldig romba dült háznak omladéki 
látszanak, miről írásbéli hagyomány nem tudatik, hanem mondják, hogy hajdon egy Kékedy 
nevű földesúr lakott volna ottan, kinek bámulatos erőkifejtéseit is mondják, hanem senki 
írásbelileg, vagy hagyományilag semmi bővebb felvilágosítást vagy útmutatást a romok felől 

                                                 
1373 Heitel 1991. 
1374 Ld. Adattár/Csíkszentkirály/Írott adatok. 
1375 SzO ú.s. IV/674. 
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nem tud adni, annál kevésbé, hogy azt régi időbe ki építhette volna oda” – vallották a helyiek 
Pesty Frigyes kérdőívére válaszolva.1376 

„A Három tetein északi felén régi falak egy ó épület düledékei, de mikoriak nem 
tudhatni, a gr. Bethlen Domokos tulajdona a hozzá tartozó joszággal együtt.”1377 Orbán Balázs 
19. század végi leírásában „a szoros torkolatjába felnyúló Poklonfalva egyik része magaslaton 
fekszik, ezen Háromtetejnek nevezett domb fennlapján terjedelmes várkastélynak látszanak 
ölnyi magasan fennálló falai”, melyet ő az Andrássyak ősi kastélyának tartott.1378 Orbán 
elírása vagy a nyomda hibájából a helyes Hámor, Hámorteteje helynév miatt megjelenő 
Háromteteje aztán jól megvezette a helytörténeti kutatást, többen a zsögödi Haromvárnál 
keresték az Andrássyak kúriáját, és a 20. századra észrevétlenül már pontos helyét is 
elfelejtették.1379 

A CsSzM régészeti gyűjteményében a 1943-1944-es leltári szám alatt (124. l.) 
Csíkszentkirály „Hídon innen középkori lakóházból” megjelöléssel későközépkori, 16-17. 
századi leleteket azonosítottam (vörös gyorskorongolt fazekak tölcséres peremmel, hornyolt 
oldaldísszel, fedők, belső oldalán zöldesbarna mázzal bevont serleg, gyorskorongolt füles 
bögre – 184/4. kép). A leírás jól ráillik a szentimrei híd Csíkszereda felőli oldalán található 
lelőhelyre, így elképzelhető, hogy a múzeum dolgozói, vagy külső munkatársai között (Orbán 
Gábor?) volt, aki még ismerte a lelőhelyet, de nem tudta, hogy az az Andrássy-kúria lehetett. 

A romterületet végül 2006 nyarán Darvas Lóránt azonosította egy gázvezeték 
nyomvonalának régészeti felügyelete során Poklondfalva déli szélén, közvetlenül a 12A főút 
mellett húzódó telek kertjében. Csupán ezt követően váltak ismertté azok a korábbi adatok, 
amelyek az udvarház lokalizálását, Orbán elírása ellenére is, elősegíthették volna. A kúria 
helyét a II. katonai felmérés egyértelmű „Ruine” megjelöléssel, és a 19. század végi 
vasútnyomvonalhoz készített rajzok is „Rom”-ként jelölik.1380 Az 1890 környékén készült 
vasútépítési helyszínrajz alapján a kúria központi épületének hossza 22 m, szélessége 15 m 
körül van. A térképen az épület sematikus alaprajza is megjelenik, melynek déli oldalán, 
középen egy kiugró épületrész (tornác, pincelejáró?) látható. Egy archív fényképfelvételen, 
amelynek készítési helye a templom alapján lelőhelyünkre lokalizálható, négyzetes épület 
délkeleti romos falai látszanak, amelyeket betöltődött, de egyértelmű árok övez (184/1-3. 
kép). 

A kúria alapterületét átszeli a 12A országút, amely nyomvonalának kialakításakor a 
plató jelentős részét elhordták, így az épület déli részei, illetve az itt álló melléképületek, 
régészeti objetumok megsemmisülhettek. A romok ma egy családi ház kertjében találhatók, 
ahol a terep egyenetlenségei alapján még jelentős maradványok lappanganak a föld alatt. 

Darvas Lóránt 2007-ben végzett régészeti ásatása során egy északnyugat-délkeleti 
tájolású, hosszú, többosztatú, alápincézett kő épület alapfalainak részletét tárta fel.1381 Az 
előkerült leletanyag alapján az épületet Árpád-kori, a 12. századig visszanyúló telepnyomok 
előzték meg, a kő épület már a 15. században állt, de több periódusú bővítése a következő 
századra is áthúzódott. A leletek között kiemelkedő jelentőségűek a polikrom mázas 
kályhacsempetöredékek, melyek rangos tüzelőberendezésre és így igényes, tehetős 
megrendelőkre vallanak.1382 

                                                 
1376 Pesty 1864. 
1377 Benkő 1853. 109. 
1378 Orbán 1869. 35 
1379 János Pál múzeumigazgató Poklondfalva északnyugati részén Karimósarkára helyezte a kúriát. Rep. 197. 
1380 Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtára, Budapest. B.IX.a. 715., ill. az én másolatomon IX/14. Az adatra 
Russu-Bors Tibor hívta fel a figyelmemet, segítségét köszönöm! 
1381 A kúria Csík középkorának egyik legrangosabb emléke, a kutatásról csak egy cikk jelent meg a Hargita Népe 
2009. decemberi 11. lapszámában (http://www.hhrf.org/hargitanepe/2009/dec/hn091211.htm). A feltárás 
összesítő fotói: Benkő 2012. 223. 
1382 Darvas Lóránt szíves szóbeli közlése. 
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Az Andrássyak kegyvesztését és birtokelkobzását követően az udvarház állaga 
folyamatosan romlott, 1776-ban egy föld a „Kövesláb farkán, a Kőházkertre jövőbe" 
helyezkedett el, azaz az épület akkor már romos volt. A helynév már a 18. század közepétől 
adatolható (Kő ház kerten kűjel).1383 

 
44.3.5. Beltelek – Kövesoldal (Antal Csaba földje) 

A Kövesoldalnak nevezett rész Poklondfalva déli szélétől keletre húzódik, közvetlenül 
a Kencseszegre (Csíkszentmátron felé) haladó 12A főút bal, északi oldalán, az Olt magas 
teraszán. Az Andrássy-kúriától keletre, mintegy 70 méterre a felszín egyenetlensége, és 
nagyobb kövek alapján arra gyanakodtunk, hogy itt talán a kúriához tartozó kőépületek 
nyomai lappanganak. Ennek ellenőrzésére 2009-ben ellenőrző kutatást végeztünk. A feltárt 
felület alapján azt mondhatjuk, hogy az anomália egy nagy kőtömböt rejt, ami már modern 
üveget is tartalmazó szemetes rétegre fed rá, középkori kőfalat nem találtunk. Valószínűnek 
tűnik, hogy a kőtömb és a szemét a közvetlenül közelébe beásott főút építésekor kerülhetett 
ide. Ugyanakkor szórványként, a humusz alatt húzódó szenes rétegben, illetve a köves 
altalajban (ld. „Kövesoldal” helynév) egy bizonytalan körvonalú gödörből népvándorláskori 
(4. századi – Marosszentanna-Csernyahov-kultúra, illetve 7-8. század) anyag mellett Árpád-
kori és későközépkori edénytöredékek is előfordultak (185/1-21. kép). 

Előbbiek között hullámvonalköteges, rádlidíszes, lekerekedő és levágott peremű 
darabok találhatóak. Külön említést érdemel egy apró töredék, melyen hullámvonalköteg és 
fésűs beböködött sor együttesen fordul elő, ami a Vitos-telken talált „korai” leletekhez, 
anyaghoz köthető. A lelőhely tehát azonos az Andrássy-kúria telkén, illetve a Vitos-telken 
azonosított 11-16. század közé keltezhető középkori telepnyomokkal. 

Terepbejárási megfigyelések szerint a középkori települélés nem húzódik sokkal 
keletebbre. A Kencseszegtől keletre végzett megelőző feltárások során középkori objektumok 
már nem kerültek elő, azaz a két középkori településrész között lakatlan rész húzódott.1384 
 
44.3.6. Kencseszeg 

Az elkülönülten álló Kencseszeg az Olt bal partján, a mai országút mentén fekszik, az 
Olt bal parti teraszán, Poklondfalvától keletre mintegy 600 méternyire. Az itteni lelőhelyek 
pontos helyét nem ismerem, csupán annyit tudok, hogy leleteket a part alsó részén, és a 
teraszon elhelyezkedő házak mögötti platón is gyűjtöttek. Ez utóbbi helyről származhatnak a 
pontosabb megjelölés nélkül 745-ös számmal beleltározott töredékek (163. láda). A négy 
cserép meglehetősen egynemű csoportot alkot, mind kézi korongon készültek, színük szürkés, 
szürkés-barna, nem vagy alig díszítettek (185/22-25. kép).. Profilkiképzésük különböző, de 
jellegzetesen késő Árpád-kori magas tölcséres típusok. Mivel írott adat nem erősíti meg, 
elkülönülő földrajzi helyzete ellenére sem gondolom, hogy Kencseszeg egykor szintén önálló 
település lett volna. Neve alapján talán Poklond(falva) része, szege lehetett már az Árpád-kor 
végén is.1385 
 
44.3.7. Őrház (Telek, Pityókavermek) 

A lelőhely a falutól keletre, az Olt-bal oldali teraszán található bronz és vaskori, illetve 
kora középkori („premedieval”) település is található.1386 Az innen előkerült leletek egy része 
a 130-as ládában tárolt edénytöredékek dobozán „Csíkszentkirály- Őrház felett, - az országút 
és a vasút között” megjelölés szerepel, a gyűjtés ideje, a gyűjtő, a pontos lelőhely, vagy egyéb 

                                                 
1383 EMSzT VIII/318. Szabó T 2006. 40. 
1384 Körösfői – Darvas 2009., ill. Botár István : Raport de cercetare preventivă. Sâncrăieni (Csíkszentkirály, 
judeţul Harghita) – Kőoldal – Lotul: Lukács. 2010. Kézirat. 
1385 Botár 2001. 24. 
1386 János-Kovács 1967. 48., Rep. 194. 
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dokumentáció feltüntetése nélkül. A lelőkörülmények pontos ismerete nélkül észrevételeinket 
jórészt csak feltételes módban fogalmazhatjuk meg, az azonban a töredékek formája alapján 
valószínűnek tűnik, hogy az egykori gyűjtők ásóval rábontottak az objektumokra. A 
lelőhelyet, János Pál egykori múzeumigazgató útmutatása alapján, az egykori őrház elbontása 
ellenére is sikerült azonosítani Csíkszentkirálytól délkeletre, a vasúttól keletre fekvő és az Olt 
árteréből kiemelkedő teraszokon.1387 

A töredékek között több edényforma azonosítható. Leggyakoribbak a különböző méretű, 
kézikorongon hurkatechnikával készített fazekak, többnyire a rövid, levágott peremmel, de 
van kissé élesre kihúzott szélű, ill. lekerekített perem is. Anyaguk jobbára apró kavicsos 
soványítású, égetésük foka eltérő, így színük is a sötétszürkétől a vörösesbarnáig változik. 
Díszítésük változatos: egyszerű hullámvonal és hullámvonalköteg, fogaskerék-dísz, 
beböködött minta egyaránt előfordul (186-187. kép). Az őrházi anyagból teljesen hiányzik a 
12. század egyik legkedveltebb díszítése a körömbenyomásból kialakított sor. Ez alapján nem 
zárható ki, hogy a lelőhely élete nem nyúlt bele a 12. századba. 

A fazekak mellett két tál is azonosítható volt. Egyikük oldalát két párhuzamos borda 
tagolja, magas tagolatlan pereme függőleges, feneke hiányzik. A másik, töredékei alapján, 
behajló peremű, öblös darab lehetett, oldalára háromfogú „fésűvel” karcoltak 
hullámvonalköteg díszt. Anyaguk, a fazekakéhoz hasonlóan, apró kavicsos soványítású, 
színűk barnásszürke.  

A csoport „vezérlelete” egy gazdagon díszített bordás nyakú edény. Az edény felső felét 
egészen a peremig váltakozva négyágú eszközzel bekarcolt hullámvonalkötegek ill. 
ugyanazzal a tárgyal függőlegesen sűrűn beböködött pontsorok díszítik. A váll és a 
nyakrészen három párhuzamos borda tagolja, ezeket szintén pontsor borítja, akárcsak a perem 
felső részét. Magasságát 35 cm körülire becsülhetjük. Színe barnásszürke, anyaga kavicsos 
soványítású és nem égett ki jól. Hasonló töredék alapján egy további darab léte is 
feltételezhető, a szintén fésűs beböködött sorokkal díszített vékony, igényes edényoldal 
valószínűleg szintén egy bordásnyakú edényhez, vagy palackhoz tartozhatott. Ismereteim 
szerint idáig ez az egyetlen székelyföldi bordás nyakú edény, a típus eddig ismert legkeletibb 
erdélyi lelőhelye Malomfalva volt.1388 Erdélyből több helyről ismerünk bordás nyakú 
edényeket: Kolozsmonostorról, Dobokáról, Malomfalváról, Alvincről.1389 Csíki példányunk 
legjobb analógiáját a dobokai ásatás szolgáltatta, onnan ugyanis hasonló méretű, díszítésű 
darabot közöltek.1390  

Noha voltak és vannak arra irányuló kísérletek, hogy a bordás nyakú edényt korábbi 
népességhez1391, románokhoz1392 kössék, vagy csupán megfoghatatlan divatot lássanak benne, 
esetleg a 12-13. századra keltezzék őket1393, a magyar kutatás benne a 10-11. századi 
magyarságra jellemző edényformát lát.1394 

                                                 
1387 Az intenzív művelés alatt álló szántóból terepbejárás során (Botár István 2005. 03. 24.) néhány lassú 
korongon készített, rövid, levágott perem és oldaltöredék került elő, ez utóbbiak közül egyik hullámvonallal 
díszített. 
1388 Horedt 1986. 142-143., 57-58. kép., Takács 1997. 1. térkép (102.) 
1389 Elterjedési térképek és további irodalom megtalálható Bóna 1989. 142., ill. Takács 1997. 86., 102. 
1390 Az erdélyi bordás nyakú edények összefoglalásához ld. még Iambor 1985-85, 591. Ugyanott moldvai 
darabokat is említ! A rajzok alapján szintén hasonló beböködött, fésűs díszítés fedezhető fel a malomfalvi bordás 
nyakú edények egy részén is (Horedt 1986. 57/1, 58/5. kép). 
1391 Iambor 1985-86. 589-598. 
1392 Dumitraşcu 1978. 
1393 Horedt 1986. 140-144. 
1394 Mesterházy 1975., Fodor 1985. 165-170., Takács 1997. 78., 86. 
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E lelőhely északkeleti szélén a sepsiszentgyörgyi Keleti Kárpátok Múzeuma folytatott 
2003-ban gázvezetékhez kapcsolódóan leletmentő ásatást.1395 A különböző korú leletek 
mellett a III. kutatóárokban (28 × 2 m) középkori objektumot is feltártak. Az ún. 1. 
komplexum egy négyzet alakú egyenes falú és fenekű, 2 × 1 m-es objektum volt. A -70 cm-es 
mélységben feltárt objektum betöltésében sok faszén és vörös tapasztásdarab volt, és a gödör 
északi felében tűzhely nyomait azonosították. Ezt nagy vörösre égett paticsdarabok és fekete 
hamu töltötte ki, benne mintegy egy négyzetméternyi területen sok égett állatcsont (39 db.), 
másodlagos égési nyomokat hordozó edénytöredék (30 db.), több vas- és paticsdarab (9, ill. 
42 db.), és elszenesedett gabonamaradvány volt kibontható. A berendezés in situ maradványai 
alapján a tűztere négyzetes alakú lehetett.  

A vasak között egy jó állapotú ekepapucs (1,88 kg), olló, lóvakaró, fejes szeg, négy 
vödörvasalás került elő (188/1. kép). Az a tény, hogy egyetlen objektumból, meglehetősen 
szokatlan helyről, egy „kemencéből” ennyi, amúgy a telepásatásokon ritkaságszámba menő és 
a korszakban kiemelkedő értékű fémtárgy került elő, arra utal, hogy elrejtett „kincslelettel” 
van dolgunk.  

A vaskortól induló kerámia többségét középkori anyag alkotta. A gödörből/kemencéből 
előkerült anyag meglehetősen egységes. Az edények töredékei, egyetlen kivétellel, mind 
kézikorongon készültek, apró kaviccsal soványítottak, égetésük egyenetlen volt. A fazekak 
peremtöredékei rövidek, tagolatlanul elvékonyodóak, a vállal 90º-nál alig nagyobb szöget 
zárnak be. Díszítésük bekarcolt hullámvonal, esetenként vízszintes vonallal kiegészülve, ill. 
hullámvonalköteg. Színük a világosbarna és a szürke között ingadozik. Kivételt képez egy 
lassú korongon készített (kézzel?!) bográcstöredék, melyet legalább három sorban 
„fogaskerék-dísz” borított. Koruk valószínűséggel a 11-13. századra tehető, és minden 
bizonnyal az „Őrház- felett”-i, korábban tárgyalt lelőhelyhez tartoznak.  
 
44.4. Összegzés 

A falu területén tehát bizonytalan késő népvádorlás kori előzményeket követően már a 
kora Árpád-korban létrejött egy település az északi Karimósarkán. A határőrök által lakott 
falu élete a 13. században megszakadt, és a későközépkori telepnyomok valószínűleg egy 
udvarház nyomai. Poklondfalva déli részén viszont, a még további kutatást igénylő idegen 
eredetű népesség 10-11. századi nyomait követően, folyamatosnak tűnő lakottsággal 
számolhatunk a későközépkorig. A 15. században itt is felépült egy kő udvarház, az 
Andrássyak 16. század második feléig még lakott kúrája. 

Meg kell jegyeznünk, hogy Poklond(-falva) „eredeti”, egytagú, személynévből, képző 
nélkül alakult arhaikus helyneve jobban beleillik a régészeti leletek alapján vázolható 
településtörténeti keretbe, mint a 13-14. században gyakori –falva képzős összetett 
településnév. 
 
 
45. SZERETSZEG 
 
45.1. Szeretszeg Alcsík déli szélén, a keletről befolyó Tusnád-patak mentén Csíktusnád és 
Lázárfalva között feküdt (189. kép); román neve nincs; a Szent Kozma és Damján 
(Csíkkozmás) plébánia filiája volt; a helynév személynév és –szeg utótagból alakult.1396 
 
45.2. Történeti adatok 

                                                 
1395 Itt is megköszönöm a leletek feldolgozásának és közlésének a lehetőségét az ásató Valerii Kavruk és Dan 
Buzea kollégáknak. Az előzetes kutatási beszámoló a http://cimec.ro/Arheologie/cronica2004/ honlapon érhető 
el. 
1396 FNESz II/573. 
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A „falu” középkori oklevekben nem szerepel. Ennek ellenére egyértelműnek tűnik, hogy 
a középkor végén nem csak egy nagyobb település szege volt. Első ízben 1608-ban lejegyzett, 
de bizonyára középkori szokásjogot rögzítő kozmási egyházi rendelkezések felsorolásában a 
többi filiális település (Tusnád, Lázárfalva, Verebes) mellett, Szia, Bogi! azonos súllyal 
szerepel.1397 A 17. század elején több személyt is írtak össze hovatartozásra utaló szeretszegi 
jelzővel (de szeretszegh, szereczegh, Zeretszegj, Szeretsszegh, Zeretzeg stb.).1398 Szintén 
önálló entitásként van feltüntetve: az 1638-ban egy ferences jelentésben Tusnád és Lázárfalva 
mellett Kozmás filiájaként említik (pagos filiales …Zeredsig).1399 1639-ben említik 
szeretszegi Bocskor István egyik birtokát (de Szeretszeg… portione sua possessionareia in 
possessione Szeretszegh Sedeque Siculicali inferiori Czik existente)1400 A falu a 19. században 
leégett. 

 
45.3. Régészeti adatok 
 
45.3.1. Tusnád délkeleti szélén egy délre néző magas teraszon Szeretszeg egykori helyén 14-
16. századi, illetve újkori cserepek kerültek elő.1401 A terasz mentén hosszan elnyúlóan jól 
kivehető nagy sötét-hamus foltok jelzik az egykori település helyét (Czajlik Zoltán 
légifelvételei, 2012. októberében). A leletek alapján valószínűnek tűnik, hogy Tusnádnak e 
szege már a 14. században is létezett. 
 
 
46. SZÉPVÍZ 
 
46.1. A falu Felcsíkon a keleti irányból befolyó Szépvíz patak mellett húzódik (190/1-3. kép); 
román neve Frumoasa; Szépvíz község központja; a Szent Miklós plébánia (Csíkszentmiklós) 
filiája; neve leíró jellegű. 
 
46.2. Írott adatok 

A település első említése 1567-ből ismert, amikor a 25 denáros adólistán Zepwijz 
...53/due sunt exempte ad hamor bejegyzéssel szerepel.1402 Úgy tűnik, a faluban nem élt fő 
ember, a főemberek és lófők 1569 körül készített összeírásában Zepwijz 14 lófővel szerepel 
(Zepwijz. Bernat Mathe Balint Mjhal Mijklos Anthal Kos Istuanne vidua Albert Ferencz 
Agaston Barrabas Agaston Ferencz Agaston Pal Kos Mjklos Kos Balint Mijklos Istuanne 
vidua Cristok Andrasne Thamas Mjklos Thamas Janus).1403 A faluban másoknak is voltak 
birtokaiak: Rakos-i Mezey Miklós, Péter és Mihály, illetve Amadefalwa-i Mezey János és 
Zentmiklos-i Mezey Marton (nobiles et agiles) 1570-ben kapnak adománylevelet már 
korábban is meglévő Rakkosffalwa, Georechifalwa és Zepwyszfalwa-i birtokaikra.1404 

A lófőkön kívül azonban számos közrendű család élt a 16. században, 1576-ban a 
főemberek által fizetett 50 dénáros adó összeírásában a falu összesen 28 forinttal szerepel. 
Ekkoriban tehát 56 jobbágyporta volt a településen, melyek közül 46 fejedelmi jobbágy volt. 
(Zep Wiz 28 fl Illustrissimi Principis 23 fl, Pauli Agoston 2 fl, Stephani Sándor 1 fl, Nicolai 
Tamás 50 d, Thomae Jánossi 50 d, Colomanni Miklós 50 d, Alterius Thomae Janossi de Sz.-

                                                 
1397 Imreh 1983. 285-292. 
1398 Szabó T. 2006. 71. 
1399 Litterae II/922. 
1400 SzO IV/272-274. 
1401 Darvas Lóránt és Kosza Antal terepbejárása (2010., közöletlen, leletek a KVÖI-ben) 
1402 SzO II/221. 
1403 SzO II/271. 
1404 EFK 98. (335.) 
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Miklos 50 d, Pauli Bálinth 50 d). 1405 1602-ben 49 fő tett hűségesküt a császárnak, 1614-ben 
113 családfőt írtak össze, főember nem volt a faluban.1406 

 
 

46.3. Régészeti adatok 
 
46.3.1. Bizonytalan, eltűnt leletek 

Hampel József egyik levelében említi, hogy Szépvízen egy Bölcs Leó (866-912) 
pénzveret került elő. Lelőkörülményei ismeretlenek.1407 A Katolikus Főgimnázium 
leltárkönyvében egy Szent László érmet említenek, amely talán a Pogányhavasról került volna 
elő, ma nincs a múzeum gyűjteményében.1408 
 
46.3.2. Felszegen, a Templom utcában a patakmederből egy köpüs, levél alakú lándzsacsúcs 
került elő (190/4. kép).1409 Hossza: 31,6 (33 cm) ebből a köpű 9,6 cm, a levél alakú penge 
21,5 cm hosszú.  Szélessége a pengénél 5,6 cm, a köpű: 2,5-3,6 cm. Vastagság a penge 
gerincénél 1,3 cm, súlya: 543 g. A köpű végén kis dudor (nem letört!), felette kis felerősítésre 
szolgáló lyuk. Ezzel átellenben a köpű hiányos, szimmetrikus kialakítású lehetett. 
Elképzelhető, de nem tartom valószínűnek, hogy itt visszahajló tüske lett volna. A forma 
meglehetősen általános, hosszú ideig tovább élő típus, ami a későnépvándorlás idején 
kifejezetten gyakori.1410 Legközelebbi párhuzamai a Ruttkay-féle III/b típusba sorolhatók, 
melyek kora a Kárpát-medencei anyag alapján a 11-14. századra tehetők.1411  
 
46.3.3. Belterület – Patak-utca  

A lelőhely a Szépvíz patak jobb, északi partján (a Polgármesteri Hivataltól nyugatra) 
található. A délre néző telkek némelyikén szórványosan jellegtelen középkori és koraújkori 
cserepeket gyűjtöttem. Ugyanitt egy vörös színű vonalköteges, kézikorongolt, kavicsos 
anyagú oldaltöredék is előkerült (Patak u. 90. Bogos Árpád telke, 190/5. kép), melyet késő 
népvándorlás korinak vagy kora Árpád-korinak lehet meghatározni. 
 
46.3.4. Belterület – Patak-utca, a Szépvíz patak bal, déli partja. A 97. számú telken 
mezőgazdasági munkák során 16-17. századi csempék és edénytöredékek kerültek elő. 
 
 
46.3.5.Pogányhavas – Szent László-kápolna1412 

A pogányhavasi kápolna a falutól mintegy 5 km-re északkeletre, a Pogányhavason 
áthaladó út mellett fekszik (190/6. kép). A középkor folyamán Csíkszépvíz volt az utolsó 
lakott település a Moldvába haladó országút mentén. A régi országút azonban nem a jelenlegi, 
a 19. század elején kialakított, a Szépvíz-pataka folyását követő új nyomvonalon haladt, 
hanem Szépvízről északkeleti irányba rögtön nekirugaszkodott a falutól keletre magasodó 
Csere-oldalnak, majd a hegyek gerincén, a beszédes Utak-köze nevű részen kapaszkodva, a 
Pohányhavasra, majd innen a Széphavas felé haladt, és ezt követően még hosszú ideig a 

                                                 
1405 SzO IV/43. 
1406 SzO ú.s. IV/81., 523-524. 
1407 Gáll Erwin szíves szóbeli közlése. 
1408 Rep. 127. Szőcs János egykori múzeumigazgató nem tud róla. Benkő Elek feltevése szerint ez esetleg egy 
késő középkori, hátlapján Szent Lászlót ábrázoló veret is lehetett. 
1409 Sebestyén Róbert (Csíkszépvíz) szobrászművész találta meg, segítségét ezúton is köszönöm. 
1410 Hasonló arányú és alakú lándzsák ismertek az őskorból és az Árpád-korból is ld. Kovács 1971. 2/1., 7/1. kép. 
Berecki Sándor és Csíki Gergely szíves közlése szerint nem valószínű ős- vagy népvándorlás kori keltezése. 
1411 Ruttkay 1976. 299-301. 36. kép. 
1412 Botár 2010. 
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hegygerinceken futott. A 18. századig lakatlan Tatros-völgybe csak jóval keletebbre a régi 
vámnál (Alte Schantz) ereszkedett be.1413 A régi nyomvonalat nem csak az első katonai 
felmérés rögzíti nagy pontossággal, de a hegyekben ma is számtalan, egymással 
párhuzamosan haladó, egybefutó-szétváló, felhagyott út figyelhető meg. 

A pogányhavasi Szent László-kápolna első, általam ismert adatolása egy 1699-es 
térképről ismert. Visconti térképén jól kivehető, hogy a hegyekben két kápolna található az 
országút mellett. A keletebbi Széphavason az út jobb oldalán szerepel a Szent Lélek-kápolna, 
míg tőle nyugatra az országút bal oldalán a Szent László-kápolna.1414  

A 18. század végén Benkő József szintén ugyanezt a helyzetet rögzítette1415, majd egy 
évszázad múlva Orbán Balázs már mindkét kápolnát romosként írta le.1416 Orbán a kápolna 
méreteit és alaprajzát is megadta: „Szépvíz felett északra felmagasuló Pogányhavasnak falu 
feletti előfokán kápolnarom van; a 12 lépés hosszu, 7 lépés széles félkör apsisu szentélynek 
alig két láb vastag falai még most is néhány láb magasságban megvannak, mellette mély üreg, 
monda szerint a kut helye, közelében azon szikla, melyben két lóláb nyomához hasonló 
bemélyülés van, ez Sz-lLászló lovának patkóhelye, mert a hitrege szerint sz. László, a hont 
duló pogány kunoknak egy csapatját (Losteiner 36. F törököknek mondja) e havasokon 
szétvervén és megsemmisítvén, győzelme helyén hálaimát emelt az ég urához, s egy emlék-
kápolnát épített, azután pedig tárltos lovával, a nyomait most is védő szikláról leugratott a 
völgybe, hol a lezugó tiszta patakban lovát megitatván, azt mondá követőinek: „Mily 
Szépviz”, miből eredt az oda épült falu neve”. 

Szintén romosként említették a helyiek is: „ahol a nevezett szent király tiszteletére a régi 
időben kápolna állott, melynek romjai mostan is láthatók.”1417 

A kápolna rosszra forduló sorsa alighanem az országút áthelyezésével magyarázható, az 
egykor országút melletti épület a 19. század Szia, Boró! elejétől már nehezen megközelíthető, 
elhagyatott helyzetű lett. Éppen emiatt utóbb a kápolna elhelyezkedése, neve elmosódott a 
köztudatban, és egészen a közelmúltig összekeverték a széphavasi kápolnával (erről később 
részletesen).1418  

A Szent László-kápolnát helyi, szépvízi hagyomány szerint a múlt század ’60-as éveiben 
a kőbeszolgáltatásra kötelezettek teljesen lebontották, utóbb felnőtte az erdő, pontos helyét a 
helyiek is elfeledték, annak ellenére, hogy a közelében látható teraszok (muzsdák, mezsgyék) 
alapján itt rendszeresen szántottak. Ugyanígy járt a legendás Szent László lovának patkóját 
(sőt „húgyjelét” is megőrző) hordozó kő is, többen emlékeznek a sziklára, kőtömbre, de 
pontos helyét senki nem ismeri, és azt sem lehet kizárni, hogy a jeles szikla is a szépvízi Tsz 
mészégetőjében végezte… A fákkal, avarral teljesen beborított romokat Kosza Antal Hargita 
megyei régészfelügyelő és Daczó Katalin helytörténész, újságíró azonosította 2007-ben. 

A helyszínen 2010-ben a helyi önkormányzat kérésére régészeti ásatást folytattunk.1419 
A kutatást 2010 tavaszán erdőirtás előzte meg, amely során a halomszerű helyszín környékén 
kivágták és eltakarították a kisebb-nagyobb fákat. Az alapos tisztogatás ellenére a kápolna 
körvonalait mindössze a keleti, szentély részen lehetett érzékelni, ahol a felszín határozott 
szintkülönbséget mutatott. Kőépületre a kiforduló gyökerek között gyűjthető habarcsmorzsa 
utalt. A vélt szentélyhez igazodva tűztük ki a négy szelvényt, amelyek eredetileg 4 × 4 m-es 
alapterülettel, és 50 cm-es tanúfalakkal terveztünk, de egy nagyobb tuskó és gyökér, illetve az 

                                                 
1413 Teleki 1993. (1794) 52-53. 
1414 Visconti 1699. 
1415 Benkő 1999. (1784) 218.  
1416 Orbán 1869. 75-76. 
1417 Pesty 1864. 
1418 Magyar 1996. 
1419 Itt is köszönöm meg Ferencz Tibor csíkszépvízi polgármester, Imre Pál gépkocsivezető (csíkszépvízi 
közbirtokosság), Incze János, Burján Zsolt régészhallgatók, György Ottó és Tamás, illetve Zakariás Szabolcs 
középiskolai hallgatók segítségét. 
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ott meghúzódó darázsfészek miatt úgy módosítottunk, hogy az északi szelvények között 1 m-
es tanúfalat hagytunk, így délnyugati szelvényünk mérete 4,5 m hosszúra nyúlt. 

A gyepréteg eltávolítása után egyértelművé vált, hogy az erdő által visszahódított 
felületen kevés olyan részlet maradhatott meg, ahol bolygatatlan részekkel számolhatunk, 
hiszen a fák gyökerei nem csak a járószinteket, de olykor a falakat is átszőtték. Ezen a 
helyzeten súlyosbított a kápolna romjainak durva bontása, amely kompakt omladékkal töltötte 
fel a belsejének nagy részét. Ennek ellenére világossá vált, hogy Orbán leírásától eltérően, a 
kápolna szentélye sokszögzáródású, melynek keleti falához (nem a sarkokon!) az építéssel 
egyidős támpillér támaszkodik. A hajóval azonos szélességű szentély formája azonban nem 
hasonlít az ismert csíki középkori kápolnák szentélyéhez, a rézsűs oldalak jóval rövidebbek a 
keleti zárófalnál, így formája meglehetősen nyomott (190/8-9. kép). A kápolna külső hossza: 
650 cm, szélessége: 520 cm. 

A falakat a legtöbb helyen közvetlenül a magasan jelentkező sziklás altalajra alapozták, 
másutt a korabeli járószinttől 20-30-cm-re bemélyedő alapárkot ástak. A szentélynél kiugró 
alapozási lábazat is megfigyelhető volt. A fél méter vastagságú falakat sok meszet tartalmazó 
habarccsal rakták, amelybe olykor valóságos sziklatömböket is belefoglaltak, nem törődve 
azzal, hogy ezzel néhol megbontják a felmenő falsíkok vonalát is. Szintén szokatlan 
megoldás, hogy a kápolna keleti felén az alapterület nem a külső falsíkok sokszögű irányát 
követi, hanem itt egy egyenes falat építettek, és így a belső tér négyszögű lett (ennek mérete: 
470 × 410 cm), úgy, hogy hatalmas kőtömböket magába foglaló külső szentélyfal és a belső 
egyenes fal között üreg maradt. Itt vélhetően egy oltár állhatott.  

A kápolna belsejében az egyenetlenségeket a hajóban agyaggal, a szentély felé eső 
részen habarcsos morzsalékkal töltötték fel, de jól megfogható, egyenes járószintet csupán a 
kápolna középső részén sikerült lokalizálni, másutt az omladék közvetlenül a sziklás altalajon 
terült el.  

A szórványosan előkerülő zsindelyszegek arra utalnak, hogy a kápolnát zsindelytető 
fedte. A járószintről, illetve alóla gyűjtött kerámiatöredékek alapján a kápolna építése nem 
valószínű a 17. század előtt. Fentiek alapján a kápolnát olyan fogadalmi, vagy 
magánkápolnának gondoljuk, amelyet talán egy szerencsés utazás, esemény emlékére 
építtetett valaki a 17. század folyamán.  

A kápolnának saját harangocskája is volt, ennek sorsáról többféle történet kering. Egyik 
változat szerint a harangot két sötétpatak-szádi ember vitte el és adta a gyimesközéploki 
kápolnának 1772 körül, majd innen az új templomba került, ahonnan 1917-ben hadi célokra 
elszállították. A szépvíziek szerint viszont a pogányhavasi kápolna harangja a helyi iskolába 
került (mások szerint ez a széphavasi kápolna harangja), ahol ma is látható, míg egy további 
változat szerint Szépvízre a széphavasi kápolna harangja került.1420 A kis harang alighanem 
olyan hasonló kis huszártoronyban lehetett elhelyezve, mint amilyet a szépvízi örmény temető 
kápolnáján, illetve a szentmártoni Krisztus-teste kápolnán láthatunk. 
 
46.3.6. Széphavas – Szent Lélek-kápolna1421 

A régi országút mentén az írott és a térképes források a Szent László-kápolna mellett 
további havasi kápolnákról is tájékoztatnak. A 17. század közepén két különböző forrás is 
említi, hogy a Széphavason kápolnák állnak. 1649-ben Jegenyei Ferenc obszerváns szerzetes 
X. Ince pápának írt levelében két búcsúengedélyt kér. Egyet In pago Somlio in ecclessia 
Sanctae Mariae Anuntiatiae fratrum ninorum Sancti Francisci reformatorum eodem die festo 
Sanctae Mariae, et secunda die Pentecostes indulgentiae plenariae…azaz a csíksomlyói 
ferences kolostorhoz, míg Pünkösd másnapjára szintén igényel egyet: In capellis Alpium Szep 

                                                 
1420 Magyar 1996. 103-104. A tanulmányra Incze János történészhallgató hívta fel a figyelmemet, segítségét 
köszönöm. 
1421 Botár 2010. 
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hauas pro secunda die Pentecostes indulgentiae plenariae.1422 Aligha lehet kétséges, hogy a 
széphavasi kápolnák (!) azért szerepelnek egyszerre a somlyói búcsúval, mert a Moldvából 
érkező, Csíksomlyóra igyekvő pünkösdi zarándokok itt megpihentek, és misét is hallgattak. 
Erről tudósít Losteiner Lénárd ferences szerző 18. század végi, sokak által idézett leírása. Ez 
egyben a legkorábbi hiteles adat a csíksomlyói pünkösdi búcsúról.1423  

Van azonban egy korábbi forrás is, amely már 1630-ból arról értesít, hogy Széphavason 
kápolnák álltak. Kun Szerafin ferences szerzetes jelentése kissé zavaros:… Szep hauas, hoc 
est Beatae Virginis, ubi in praesens quoque extat capella miraculosa Beatae Virginis in 
regione Czik.1424 Mivel sehol máshol nem értesülünk arról, hogy Széphavason Szűz Máriának 
szentelt kápolna állt volna, valószínűnek tűnik, hogy a szerző Csíksomlyót és a széphavasi 
emlékeket összekeverte.1425 A szerzőt a forrás közlője is megbízhatatlannak tartja, így 
előfordulhat, hogy az általa jelzett, későbbi forrásokból nem megerősített titulus elírás lehet. 
Az első katonai felmérésen viszont két kápolna van feltüntetve egymás mellett a 
Széphavason. Szintén lép épületet említenek a szépvízike is a 19. század közepén: „és annak 
tetején [ti. a Széphavason – B. I.] hajdani időbe egy templom és egy kápolna állott, melynek 
romjai jelenleg is láthatók.”1426 

Mindettől függetlenül a forrás egyértelműen tájékoztat arról, hogy itt Széphavason már 
ekkor kápolna is állt. A két évtizeddel későbbi Jegyenyei-féle adat fényében lehetségesnek 
tartjuk, hogy a széphavasi kápolna már ekkor a pünkösdi búcsúsok pihenőhelye, így a 
csíksomlyói búcsú első, igaz közvetett adatolása további két évtizeddel korábbra 
valószínűsíthető. Szintén erre utal az a helyi hagyomány, mely szerint a csíksomlyói Szent 
Péter egyházmegye azért kapta valamely, meg nem nevezett moldvai vajdától Bálványos-
havasát, hogy cserébe a moldvai zarándokokat ellássák: „Alpium Bálványos quae per 
Vajvodam moldaviae ante duo Secula Parochiae S. Petri ea lege collati sunt, ut pro Festis 
Pentecostalibus ad Cs. Somlyo ventitantibus vicinis Ungaris in limitibus Moldaviae 
degeatibus Somlyoienses triduanum hospitium concedant et pro reditu eosdem commeatu 
provideant...”. Az irat 1823-ban készült, így az eseménynek valmikor a 17. század elején 
kellett történie.1427 Szőcs János szerint a Bálványos-havasa már a 17. század elején-közepén 
adatolhatóan a somlyói egyházmegyéé, ezért az adományozásnak, eszerint a moldvai 
zarándoklatnak, és így a somlyói búcsúnak is a 17. század közepénél korábban kereshetők a 
gyökerei. Minekután az írott adat és az első katonai felmérés is két kápolnát (illetőleg 
haranglábat ?) jelöl Széphavason, nem tűnik valószínűnek, hogy a többes szám esetleg a 
pogányhavasi kápolnára is vonatkoztatható lenne. 

A széphavasi kápolna méreteit Orbán ekként adta meg: „26 lépés hosszú, 8 lépés széles 
épület, félkör apsisu szentélye a a hajó szélességével bír, illetőleg annak minden megszakadás 
nélküli folytatása”.1428 A kápolna romjai jelenleg is láthatók (hossza 17,5 m, szélessége 6,5 m, 
falvastagsága a szentélynél 70 cm körüli). Alaprajza meglehetősen egyedi, vélhetően 
(többszöri ?) átalakítás eredménye (1907. kép). A kápolnánál 2009-ben, vagy 2010-ben egy 
kisebb feltárás is folyt, aminek célja az volt, hogy igazolja azt a prekoncepciót, hogy a 
félköríves szentély valójában egy átépített rotunda lenne, de ez nem bizonyosodott be.1429 

                                                 
1422 Tóth 2005. 1787 (APF SOCG Vol. 269. fol 52.)  
1423 Mohay 2009. 136-139. 
1424 Tóth 1994. 243. (APF SOCG vol. 219. Fol. 394-398.) 
1425 A forrásra és a hozzákapcsolódó információkra Muckenhaupt Erzsébet hívta fel a figyelmemet, segítségét itt 
is megköszönöm. Ugyanakkor Széphavason egy haranglábat is említ a gyimesi helyi emlékezet, ami talán 
magyarázhatja a térkép adatát is, ld. Magyari 1996. 104. 
1426 Pesty 1864. 
1427 Benkő 1853. 97. Az adatot Szőcs Jánosnak köszönhetem. 
1428 Orbán 1869. 76. 
1429 Darvas Lóránt közöletlen ásatása. 
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2012 nyarán egy „helyreállítás” során azonban a középkori szentélyfal elbontásával és a 
hajófalak részleges elbányászásával egy új épület építését kezdték el, amely a 
hagyománytisztelet jegyében egy sosemvolt alaprajzú és megjelenésű emlékmű létrehozását 
fogja eredményezni.  

Sztáncsúj Sándor József tavalyi leletmentése során a kápolna omladéka alatt, a 
járószinten egy 16. század végi veretet talált, ami alapján biztosak lehetünk abban, hogy a 
kápolna legkésőbb a század közepén már állt.1430 

Az adatok alapján úgy tűnik, hogy a széphavasi kápolnák (ezen belül is a Szent Lélek-
kápolna) szorosan kapcsolódtak a pünkösdi búcsúsokhoz, vélhetően már a 16-17. század 
fordulóján, míg a pogányhavasi Szent László-kápolnához a pogányverő királyhoz kapcsolódó 
regék köthetők. Egyelőre megválaszolatlan kérdés marad, hogy egy korábbi népi hagyomány 
és a helynév interpretációja vezetett-e a titulus választásához, vagy a kápolna védőszentje 
generálta a Szent Lászlóhoz kapcsolódó hagyományt. 

 
 

47. TUSNÁD 
 
47.1. Tusnád az Olt-menti alcsíki falvak közül a legdélebbi, a folyó bal partján, a Tusnád-
patak befolyása mellett húzódik (191/1-3. kép); román neve Tușnad; önálló falu; a 
középkorban a Szent Kozma és Damján plébánia (Csíkkozmás) filiája volt; nevét szlávból 
magyarázzák (torok, szoros), melyhez –d utótag járult.1431 
 
47.2. Írott források, történeti adatok 

Első közvetett adatunk a környék lakosaira 1349-ből ismert. Ekkor a Mikók birtokában 
álló Zsombor és Gerebencs határleírásában említik, hogy azt a szomszédok jelenlétében 
végezték el. 1432 Eme vniuersis vicinis, et commetaneis közé a Tóbérc, Közbérc helynevek alapján 
Csík déli részének lakóit, így a tusnádiakat bizonyosan is odaérthetjük. 

Első biztos adatolása 1567-ből ismert, amikor a 25 denáros adólistán Twsnad ...41 adózó 
portával van feltüntetve.1433 1569 körül, a főemberek és lófők összeírásában Tusnadfalwa  15 
fővel szerepel, fő ember nem élt a faluban (Tusnadfalwa.Georfi Peter Janus Istuan Rofaj 
Balas Albert Peter Albert Damokos Inche Andras Inche Mjhal Inche Istuan keomijes Albert 
Balas n. Balint Georgj n. Peter Balint Santa Balas Mathe Demeter Mathe Imreh Bochkor 
Kelemen).1434 Szintén 1569-ben az Andrássy-féle beiktatólevélben szerepel Stephanus 
Boldijzar, pedite in twsnad, aki határos volt a szensimoni birtokkal.1435 

A faluban a szomszédos Kozmáson lakó Becz-családnak volt nagyobb birtoka (18 
jobbágyporta), de 1576-ban a főemberek által fizetett 50 dénáros adó összeírásában az 
adóösszegek alapján Tusnád-on a 34 adózó egységgel szereplő fejedelmi birtok volt a 
legnagyobb (Illustrissimi Principis 17 fl, Relictae Pauli Becz 9 fl, Petri Gyeorgyffi 50 d).1436 
Az egyik birtokukról még negyedévszázad múltán is tudták: hog az Tompos eösegiről 
mindeltig becz palt es becz palnet zolgaltak (1609).1437 E birtokok is szerepelnek 1601-ben 
abban az oklevélben, melyben Kozmási Becz Tamás lánya, Erzsébet halála esetén annak 
birtokait Lemhényi Csomortányi Tamásnak ígérte Báthori Zsigmond fejedelem.1438 A Becz-

                                                 
1430 Sztáncsúj 2012. 
1431 FNESz II/690. 
1432 SzO I/54-57. 
1433 SzO II/221. 
1434 SzO II/276. 
1435 SzO II/262. 
1436 SzO IV/44-45. 
1437 ESzT X/270. 
1438 SzO IV/149-150. 
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birtok Béli Kelemen kezére jutott, 1619-ben az úgynevezett Universalis Conscriptióban azt 
vallották, hogy Feó Ember faluiokban nem lakik. Beldÿ Kelemen Vramnak uadnak Jobbagÿ. 
Reghi Jobbagiok Beldi Vrame, kik az Beczeket is Zolgaltak es azok posteritassok.1439 

1614-ben Tusnádon 134 családfőt írtak össze,1440 bizonyosra vehető, hogy ekkor 
ideszámolták a szeretszegi lakosokat is. 

Tusnád Csík egyik legfontosabb csomópontja volt a középkorban. Az Olt mentén dél 
felé innen lehetett eljutni Sepsi-székbe, délkelet felé Bálványosvár-Torja útvonalon Kézdi-
székbe, a Mitácson át nyugat felé Erdővidékre (Magyarhermány, illetve Bacon érintésével), 
kelet felé Kászonba, illetve észak felé Csík többi faluja felé, azokon át Udvarhely-, Gyergyó-
szék felé, illetve Moldvába. Bizonyára ennek a jele, hogy 1595-ben Tusnádot 
Székelyudvarhellyel, Székelykeresztúrral, Nyárádszeredával együtt taxális helyként 
említik.1441 
 
 
47.3. Régészeti lelőhelyek 
 
47.3.1. Vártető  

A vár az Olt bal oldalán a Tusnádi-szoros (kb. 600 m) felett 1070 méterre magasodó 
Csomád-hegy egyik különálló fennsíkszerű csúcsán fekszik, mely legkönnyebben egy keleti 
irányú nyakról közelíthető meg. A falak a 300 × 180 m-es hegytetőt körte alakban mintegy 
1700 m kerületben (!) teljesen bekerítik, de néhány hely kivételével ez csak sánc formájában 
figyelhető meg (209. kép). A 19. század közepén helyenként még látszott a „három sing széles 
csupa kőből és mészből rakott fallal a vár… némely helyeken egy öl magasra”.1442 

A korábbi kutatások semmilyen adattal nem szolgáltattak a vár korát illetően.1443 1963-
ban Kurt Horedt három kutatóárkot húzott a déli falra, de objektumokat nem figyeltek meg. 
Ebből kiderült, hogy a majd 2 m széles középkori falakat itt is őskori előzményekre 
alapozták.1444  Valószínűleg ekkor kerültek be a CsSzM régészeti gyűjteményébe az innen 
származó leletek. A várra vonatkozó szórványos ismereteket Benkő Elek foglalta össze, és 
néhány edénytöredéket is közzétett.1445 

A várban a falakat ma egy visszatemetetlen kutatóárokban illetve azokon a helyeken 
figyelhetjük meg, ahol a rájuk nőtt fák kidőlés után a falakat borító földréteget is magukkal 
rántották. A falakba néhol hatalmas sziklatömböket foglaltak bele, azokat természetes 
"bástyáknak” tekintették. A vár déli részén egy kiemelkedő természetes plató található, ettől 
délre egy alacsonyabb szintén természetes széles terasz van, melyen forrásvíz is található. A 
fallal kerített belső részen épület, torony nyomai nem láthatók, pedig újabban a vár területén 
az erdő nagy részét kivágták. A gyökerek által kiforgatott földben több helyen kora vaskori 
cserepeket találtam, ebben az időszakban a vár területét kifejezetten intenzíven használhatták. 
A vár keleti felén a 2013 tavaszán végzett felmérés során egy 6 × 8 méter alapterületű, 
szabályos négyzetes anomáliára figyeltünk fel, amely közvetlenül a várfal belső oldalán 
található, és amely egy belső épület nyomának tartható. E részről jó rálátás nyílik a várba 

                                                 
1439 SzO IV/643. 
1440 SzO ú.s. IV/507-508.  
1441 EOE II/57. 
1442 Benkő 1853. 117-118. 
1443 Ferenczi 1932-38. 302-307. bő irodalommal. 
1444 Sajnos az egy hetes, 6 emberrel végzett ásatásról csupán 4 soros ismertetőben számoltak be (Nagy Géza volt 
múzeumigazgató szíves szóbeli közlése). Kora- és késővaskori leletek mellett hamvasztásos temetkezésre is 
bukkantak. Popescu 1964. 391. 
1445 Benkő 1990. 70-71., (9-10. kép) 
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felkapaszkodó középkori útra is, így itt nagy valószínűséggel egy épület (elbontott, félkész 
toronnyal?) számolhatunk.1446 A feltételezést ásatással kell majd hitelesíteni. 

A vár középkori leletei a CsSzM régi raktárában a 102-106 ládában, őskori leletekkel 
kevereten találhatók (ltsz. 974., 981., 992-993., 1001.). A peremek között rövid levágott, 
lekerekített, illetve magas tölcséres és galléros darabok is találhatók, míg az edények díszítése 
hullám- és csigavonalból áll, illetve egy-egy töredéken rádli, és körömbenyomás is előfordul. 
Ezek alapján a cserepek a 13. századra keltezhetők (192. kép). Néhány töredék díszítése 
meglehetősen egyedi. Ilyen a körömbenyomásos sornak az edény alsó szakaszára eső 
elhelyezése, egy másik edény esetében a vállon körbefutó nagyméretű benyomott 
mélyedésekből kialakított sor, illetve egy harmadik töredéken egy szabályos bekarcolás 
(rovásjel, átlós négyzet?). 

A vár környezetében, konkrétan a Szent Anna-tó partján valamikor az ezredfordulót 
követően erőteljes emberi beavatkozásra (irtásra), jelenlétre utaló hatások nyomait sikerült 
kimutatni a tó üledékrétegeinek természettudományos vizsgálatai során.1447  

A várhoz nyilván több „váralja” település is tartozott, így a vártetei 13. századi cserepek 
közvetve a közvetlen szomszédságban található Lázárfalva, Szeretszeg és Tusnád korabeli 
létét is feltételezik. Mindezzel együtt Benkő Elek joggal hangsúlyozta, hogy „nem tudunk 
olyan jelentős korabeli település/ek/ről, ami az itteni hatalmas arányú, inkább királyi várakra 
jellemző építő- és erődítési munkát indokolná.”1448 A vár, méretei alapján, valóban kitűnik 
nem csak a csíki, de általában a székelyföldi várak közül is.1449 A magas hegycsúcson, 
hatalmas területet körülölelő 2 méter vastag kőfalak felépítése iszonyú erőfeszítésbe 
kerülhetett és komoly szervezőmunkát, és hatalmi potenciált és kiterjedt munkára fogható 
népességet igényelt. 
 
47.3.2. Templom  

Tusnád jelenlegi plébániatemploma középkori kápolna helyén épült fel a falutól 
északra magasodó teraszon. A középkorban Kozmás megyéjéhez tartozó tusnádi Assisi Szent 
Ferencnek szentelt kápolna a Thököly-féle betöréskor jelentős károkat szenvedett, majd 1802-
ben teljesen újraépítették.1450 Az elbontott kápolna méreteit helyi forrásokból ismerjük, 
eszerint hossza 7½ öl, szélessége 4 öl volt. Első említése 1571-ből ismert.1451 

Ma egy lépcsőfokként újrahasznosított gótikus vízvető, egy kő keresztelőmedence és 
az oltár faragott asztala jelzi, hogy itt a késő középkorban egyházi épület állt (191/4-7. kép). 
Létére 17. század eleji adatok is utalnak, 1609-ből az „zentegi haz dombian”, illetve 1643: „az 
kapolna alat” írtak össze birtokokat.1452 Ezek közül az első említés azért különös, mert 
szentegyházat, és nem kápolnát említ. A kozmási megye 17. század végi, de középkorig 
visszanyúló gyakorlatot szentesítő rendelkezései között említik a Tusnádon, illetve a 
kápolnába való temetést is.1453 Ezek, illetve a keresztelőmedence alapján akár arra is 
gyanakodhatunk, hogy a tusnádi „kápolna” több plébániához köthető jogot is gyakorolt. 
Ténylegesen önállóvá 1726-ba vált, filiája a korábban szintén Kozmás alá tartozó Verebes 
lett.1454 

A középkori kápolnát a 18. században lebontották-átépítették, majd ennek a helyére 
épült jelenlegi temploma 1802-1814 között. A Domus Historia egyik bejegyzése szerint 

                                                 
1446 Hasonló véleményen Ferenczi 1938. 303. 
1447 Magyari et alii 2006., 2009. 
1448 Benkő 1990. 74. 
1449 Sófalvi 2011. 246-247. 
1450 SzO VI/ 424-427. (1690): ekkor értesülünk arról, hogy elrabolt harangja haranglábon állt; Léstyán 2000. 268. 
1451 Benkő 1853. 116. 
1452 Szabó T. 2006, 71–72. 
1453 SzO IV/438-439. 
1454 Léstyán 2000. 268. 
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Ferenczi József papsága (1729-1731) „idejében épült egy régebbi kápolna helyére a régi 
(=első) tusnádi templom, amelyet fel is szerelt oltárral és orgonával.”1455 

 
47.3.3. Belterület – Fő-utca. 2007. tavaszán a 20-21. telkeken későközépkori edény- és 
csempetöredékeket gyűjtöttem, illetve egyetlen tagolt, galléros perem talán korábbi időszakra, 
a 13-14. századra keltezhető. 
 
 
47.4. Összegzés 

 
Tusnád korai története összefügg Csíkkozmás, Lázárfalva, Verebes és Tusnád 

történetével. E falvak a 18. században még közös, osztatlan határban álltak, ami mögött 
vélhetően a középkorban gyökerező közös birtoktest emléke lappanghat. Verebes és 
Lázárfalva esetében a későbbi adatok, az ottlakók kizárólagos (!) jobbágyi jogállása, 
„Laksági” megnevezése, és a történeti hagyomány egyértelműen vármegyei előzményeket 
igazolnak, így a közös plébánia alapján valószínűnek tűnik, hogy ez eredetileg Csíkkozmásra 
és Tusnádra is érvényes lehetett. Mégis utóbb e két falu, ismeretlen okok miatt és ismeretlen 
időben „elszékelyesedett”, későközépkori adataink alapján társadalmi berendezkedésük nem 
tért el a szomszédos Csíkszentsimon, vagy Csíkszentmárton társadalmi képétől. 

Egy apró egyházjogi érvet azonban e vonatkozásban is említésre méltónak gondolok. 
A tusnádi kápolnában egy korainak mondott keresztelőmedence van, holott ismereteink 
szerint itt csak kápolna állt, ahol elvileg nem gyakorolható a plébániajog alá eső keresztelés. 
A kozmási plébániatemplomban van keresztelőmedence, így kizárt, hogy esetleg onnét került 
volna ide utólag a tusnádi darab. Felmerülhet azonban annak a lehetősége is, hogy a 
keresztelőmedence azért itt található, mert a szemünk elé már kápolnaként kerülő tusnádi 
épület eredetileg egy plébániatemplom volt. A csíki templomok elhelyezkedésének 
jellegzetességeit ismerve, talán nem véletlen, hogy ez a kápolna (templom?) a falu Verebes 
felőli szélén áll (hogy a „filiális” faluból is könnyebben elérhető legyen). 

 
 

48. VACSÁRCSI 
 
48.1. A falu Felcsíkon a Rákos-patak mentén fekszik (193/1-3. kép); román neve Văcărești; 
Csíkszentmihály község része és a Szent Mihály plébánia filiája; helynevének eredete 
ismeretlen (–i korai birtokraggal?).1456  
 
48.2. Írott adatok  

A falu elsőként 1566-ban jelenik meg írott forrásban, amikor II. János király 
Mocharchyban tijz haz jobbagioth Feijr Györgynek adományozott.1457 Ebben az oklevélben a 
legrangosabb korabeli csíki előkelőket írták össze, akik a 16. század közepének Csík-szék 
meghatározó főemberei voltak: Lázár István (Gyergyószárhegy), Lázár Farkas és Balázs 
(Jenőfalva), Geréb János és Balaskó Ferenc (Karcfalva), Lázár János (Csicsó), Andrássi 
Márton és Péter (Csíkszentkirály), Becz Pál (Csekefalva). 

Egy évvel később a 25 denáros adólistán Vachiarchij 47/ vna ad hamor bejegyzéssel 
szerepel.1458 Az 1569-ben összeírt főemberek és lófők 11 fős listáján a faluban egyedüli fő 
emberként Fejér György jelenik meg (Vachijarchj. Bartalius Sandor judex Few emberek. 

                                                 
1455 Az adatot Jánosi Csabának köszönhetem. 
1456 Fehértói 2004-es gyűjtésében nem találtam hasonló alakú személynevet. 
1457 SzO II/209.  
1458 SzO II/220. 
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Fejer Georgj Mathe Janus Lofeijek. Fodor Janus Ferencz Janus n. Ferencz Anthal Pal 
Marthon Mathe Biro Imre Bijro Anthal Lazar Marton n. Damokos Peter).1459 A Fejérek 
Felcsík egyik legfontosabb családja lehetett a későközépkorban. 1495-ben a bírósági 
fórumként működő Nemen Ked névsorában a borsovai Fejier Máté szerepel legelsőként.1460 

Ezt követően 1575-ben a Bekes-féle összeesküvés során a csíki előkelők közül többen, 
Andrássy Péter, Antal Pál és Balázs, Salamon Tamás, Simon János, Fejér Pál, Szentimrei 
János György a feltámadt község mellé álltak. De az harcz után – mely a fejedelem 
győzelmét hozta B. I. – az kik megmaradának porrá tövék; ugyanakkor számkiveték.1461 
Ennek fényében érthető, hogy az 1576-os, főemberek által jobbágyportáik után fizetett 50 
denáros adólistán a Fejér család már nem jelenik meg (Vacharchi 30. Illustrissimi Principis 
25 fl., Andreae Lazar 3 fl. 50 d., Stephani 50 d., Vincentii 1 fl.).1462 Ekkor a legnagyobb 
birtokos a fejedelem 25 forintos adóval, ami mellett 3,5 forintos adójával (7 jobbágyporta) 
Lázár András birtoka is eltörpült. 

Az adatok egyértelmű párhuzamot mutatnak a csíkszentkirályi Andrássyak sorsával 
(királyi adomány 1566-ban, egyedüli főemberek a faluban, 1576-ra viszont eltűnnek 
Székelyföldről). Fejér György valószínűleg szintén rossz oldalon vett részt a Bekes-féle 
összeesküvésben, és ezért hiányzik az 1576-ban összeírt főemberek közül. Akár ezen ok, akár 
más okok miatt következett be, de Fejér György itteni jelenlétének megszűnéséből adódik a 
fejedelmi birtok nagysága (ami bizonyára az elkobzott eredeti Fejér birtok nagyságára is 
utalhat!?), illetve a korábban ismeretlen birtokosok megjelenése Vacsárcsin. 

A Fejér-család, mint egyedüli főrendűek a későbbiekben is adatolhatók Vacsárcsiban, 
noha úgy tűnik, már korántsem tartoztak a szék potentátjai közé. Fejér István 1583-ban kapott 
donatiót,1463 majd 1602-ben N. Feier Mate szerepel egy katonai lustrán. E listán az N. 
rövidítés mögött a Cziazar zamara Eskẅtt Nemes Ember értendő. Ekkor még három további 
főember volt a faluban: Lazar Andras, Emeczj Imre és Farkas Tamas.1464 1614-ben azonban 
Vaczyarczÿ egyedüli fő embere Feyer Mathe debilis.1465 E jelző valószínűleg csak katonai 
alkalmatlanságára utalhatott, hiszen 1618-ban ugyancsak vacsárcsi Fejér Máté perel a 
csíkszentmiklósi templomban található állóhelyek és székek ügyében csicsói Petki 
Farkasnéval. Fejér és felperes társa a templomi helyek kapcsán azt állította, hogy: nekem őstől 
maradt mind az két álló hely, amit a tanúk is megerősítettek, mondván, hogy az egyik álló 
hely a Fejér gyükerére való.1466 Korabeli alcsíki rendelkezésekből tudjuk, hogy a templomi 
ülésrendet, székhez való jogot szigorú rendszabályok határozták meg (ld. Kozmás, 
Csíkszentgyörgy). Magyarán úgy tűnik, hogy a Csíkszentmiklósra vonatkozó források 
némasága ellenére is feltehetjük, hogy a Fejérek ősei (Fejér György révén, netán leányágon 
?!) a templom patrónusai (és Csíkszentmiklósi birtokosok ?!) közé tartoztak a 16. században. 

A Fejérek mellett azonban néhány további személyt is említenek a források 
Vacsárcsiban. 1591-ben a csíki vasbányák művelésében nyújtott érdemeikért Báthori 
Zsigmond több embernek is lófőséget adományozott, és a kedvezményezettek között volt 
Csáky Antal és Máté Péter Vacsárcsiból.1467 
 
 

                                                 
1459 SzO II/271. A Bíró család egyik tagját, Antalt 1577-ben Szenttamási Lázár Farkas beiktató levelében is 
említették (Antonio Biro de Vacsarcsi) SzO V/106-107. 
1460 SzO VIII/VIII-IX., illetve 167-169. 
1461 Székely krónika 643. 
1462 SzO IV/45. 
1463 Endes 1938. 90. 
1464 SzO ú.s. IV/80., 89. 
1465 SzO ú.s. IV/514. 
1466 SzO IV/200. 
1467 SzO V/151. 
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48.3. Régészeti adatok 
 
48.3.1. „Sándor-kúria”, „Csík-háza” 

A patak jobb partján, a falutól keletre lévő enyhe domboldalon és dombtetőn kiterjedt 
rommező húzódik. Az alápincézett házakra utaló gödrök, kőházak omladékára utaló buckák 
mintegy két hektáron terülnek el (195. kép). Ez esetben a kúria kifejezés nem csak a kő 
épület(ek)re vonatkozik, hanem sokkal inkább a teljes nemesi telekre is vonatkoztatható.1468 A 
terület északi és nyugati oldalán egy-egy szabályosan futó alacsony halom érzékelhető, a 
keletebbre található szántóföldek teraszai eddig követhetők, ehhez igazodnak (48.3.1.1./2. 
kép). Egyértelműnek tűnik, hogy ezek a kúria széleit jelzik valamiképpen, noha kőfal itt nem 
látható. 

A lelőhely már régóta ismert, Orbán Balázs úgy említi, mint a „ rabonbáni Sándor család 
ősi curiája, hol 1533-ban a csíki krónikát … összeállították.”1469 A területen 1909-ben 
Szádeczky egy három helyiséges kőház alapfalát azonosította, illetve további épületek romjait 
is látta. Birtokjogi adatok alapján kizárta, hogy az a 16. században Sándor tulajdonban álló 
épületegyüttes lett volna.1470 A romokat Jósa András főgimnáziumi tanár mérte fel 1909-ben 
(194/1. kép).1471 Ekkor még a több épületből álló romegyüttesnek nagy összefüggő részletei 
voltak láthatók. Több pince helyét azonosították. 1910-ben visszatért és sikerült kiderítenie, 
hogy az álló kőfalak egykor az egész dombhátat beborították, de a falakat pár évtizede a 
helyiek elbányászták.1472 A Jósa alaprajzán feltüntetett épületekre ma már csak halmok és 
kisebb-nagyobb gödrök emlékeztetnek (194/2., 195. kép). Jósa egy helyen azt írja, hogy a 
helyiek elbeszélése szerint: „ezelőtt mintegy 30 évvel láttuk és ismertük a vacsárcsi várat. S 
láttuk, hogy a várfalak mint romok szinte 2 öl magasak is voltak s ezen várfalak között lévő 
épületek romjai most is láthatók. Mindenki várnak nevezte, mert várfalakkal és básytákkal 
volt ellátva. Gyermekkorunk óta jól ismertük, míg utóbbi időben le nem hordották.”1473 
Amennyiben ez az elbeszélés hiteles, akkor a most látható épület és pincenyomokon kívül a 
területen ma szabad szemmel nem látható további falak, „bástyák” lappanganak. 

A lelőhelyen Darvas Lóránt, Kosza Antal és én is végeztem terepbejárásokat. Ezek 
során kora Árpád-kori leletek és későközépkori edénytöredékek is előkerültek, közöttük 
rangos fűtőberendezésre utaló barna mázas kályhacsempetöredékek is. A korai leletek között 
föltétlen említést érdemelnek a hullámvonalköteggel, illetve fésűs beböködéssel díszített 
oldaltöredékek, melyek a lelőhely kezdeteit a 11-12. századra datálják (193/5. kép). A 
leletanyag alapján a terület egy 15-16. századi nemesi kúria (castellum?) nyomait rejti 
magában. A helytörténet és a családi hagyomány is a csíkszentmihályi Sándor-családhoz köti 
a romokat.1474 Újabban, Szádeczky nyomán, Benkő Elek ismételte meg azt a feltevést, hogy 
az egykori kúria inkább a Lázár-családhoz lenne kapcsolható.1475 A korábban felsorolt írott 
adatok fényében azonban a fenti elképzelések kevéssé valószínűek. Nincs egyetlen arra utaló 
adatunk sem, hogy a későközépkorban a Sándorok Vacsárcsin nagyobb birtokosok lettek 
volna, és Lázár János itteni birtoka is kisebb, mint Fejér György ismert birtokteste. Nem 
beszélve arról, hogy az 1576-os listán szereplő kiemelkedően nagy fejedelmi birtok (50 
jobbágyporta!), és az előzmények nélkül feltűnő Lázár birtok is nagy valószínűséggel 
legalább részben az elkobzott (?!), vagy fejdelemre háramlott (?!) Fejér birtokból alakulhatott 
ki. A 16-17. században Vacsárcsi egyetlen „ősi”, helyi előkelői, főemberei a Fejérek, így 
                                                 
1468 A terminológiai kérdésekről Benkő-Székely 2008. 33-34. 
1469 Orbán 1869. 72. A krónikáról részletesen: Csíki székely krónika. 
1470 Szádeczky 1905. 22. 
1471 Szőcs – Fodor – Kovács 2004. 15-18. 
1472 Csíki székely krónika. 
1473 Jósa 1911. 35. Az adatra Csutak Attila hívta fel a figyelmemet, segítségét köszönöm. 
1474 A Sándor-család levéltárában azonban erre egyetlen adat sem utal. 
1475 Benkő – Székely 2008. 62., Benkő 2012. 224-225. 
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szinte biztosra vehetjük, hogy a több kő épületet is magába foglaló castellum a Fejérek 
rezidenciája volt. A castellum meghatározást az erre vonatkozó régészeti adatok eddigi hiány 
ellenére valószínűnek tartom, ugyanis egykori erődítéseiről 1911-ben a helyiek azt vallották: 
„Alulírt vacsárcsi lakosok hűen bizonyítjuk, hogy ezelőtt mintegy 30 évvel láttuk és ismertük a 
vacsárcsi várat, s láttuk, hogy a várfalak mint romok szinte 2 öl magasak is voltak s ezen várfalak 
között lévő épületek romjai most is láthatók. Mindenki várnak nevezte, mert várfalakkal és 
bástyákkal volt ellátva. Gyermekkorunk óta jól ismertük, míg utóbbi időben le nem hordották.”1476 
A forrás hitelességét igazolja, hogy a közelben álló egyik lakóház (Kósa József) pincéjénel kőből 
rakott 1,5 méter széles fala van, ami nagy valószínűséggel egy visszabontott torony nyoma lehet. 

2012 nyarán kezdődött el a lelőhely szisztematikus kutatása.1477 A CsSzM illetve az 
ELTE BTK Régészettudományi Intézetének Középkori Tanszékének közös ásatásán feltártuk 
a Jósa (III. számmal jelölt épület) és Szádeczky által is megörökített három helyiséges 
épületet (196-197. kép). Az ásatás során kiderült, hogy eredetileg csupán a délkeleti helyiség 
épült meg, valószínűleg a 15. század első felében. Ezt a későbbiekben alapozásig 
visszabontották, majd a szintén ekkor épített nyugati nagy pince, és a felett elhelyezkedő 
épülettel, illetve egy északi kisebb helyiséggel kibővítve egyszerre újraépítették. A két külön 
periódusra az alap- és felmenő falak elválása, eltérő tájolása, habarcsa és falszövete is 
egyértelműen utal. Az épületek körül lerakódott rétegekben későközépkori, 15-16. századi 
leletek kerültek elő (199. kép). A mázas kerámia szinte teljes hiánya arra utal, hogy az 
épületek használata aligha nyúlt tovább a 16. század közepénél. A leletanyag jellege és 
mennyisége ugyanakkor azt sejteti, hogy az épület impozáns méretei és „centrális” 
elhelyezkedése ellenére sem tartozott a kúria reprezentatív épületei közé, sokkal inkább 
gazdasági épületnek tartható. Belsejében csupán vékony járószintet sikerült azonosítani, 
nagyobb tüzelőberendezésre utaló nyomokat nem. A kúria fő épületei a telek délnyugati, 
nyugati felén lehettek, ahonnan a terepbejárások során barna mázas 15-16. századi 
csempetöredékek is előkerültek. Középkori épület nyomai rejtőznek az itt álló családi ház 
alatt is (ld. fennebb). 

Az általunk megkutatott pincét az utóbbi évtizedekben szemétlerakónak használták, így 
kitakarítása csak gépi erővel volt lehetséges. A szigorú ellenőrzés mellett végzett gépi munka 
során kiderült, hogy a modern szemétréteg közvetlenül az altalajon húzódik, alatta nem volt 
középkori járószint. Ennek magyarázatát az adja, hogy a ’80-as években a tsz munkásai ide 
krumplit vermeltek, így valószínűleg akkor tüntették el a korábbi rétegeket. A pince feletti 
épület egyik déli nyílását valamikor téglával elfalazhatták, az egyik kutatási felületben 
ugyanis csak lokálisan jelentkező téglatörmelék került elő. 

Történeti szempontból azonban kivételes jelentősége van annak a megfigyelésnek, mely 
szerint a kő épületet egy többosztatú (?) talpgerendás (boronaszerkezetű?!) épület előzte meg, 
aminek az építése-használata a 15. századra tehető. A ház alapját többé-kevésbé sorokba 
rendeződő kövek alkották, amelyeken több helyen felismerhetőek voltak az egykori gerendák 
rostjai. A „kősorok” jellege megengedi azt a feltételezést, hogy a faház pusztulását követően 
esetleg egy ideig szántották is a felületet. 

A későközépkori rétegek alatt Árpád-kori réteg is előkerült. Ebből, jelentősebb 
objektumok nélkül kerültek elő rádlis, hullámvonalköteggel, körömbenyomással díszített 
edénytöredékek, köztük bogrács peremtöredéke is (198. kép). Ezek alapján az itteni település 
élete az Árpád-kor derekán már biztosan megindult. Ezt egy terepbejárásból származó fésűs 
beböködésű töredék is alátámasztja, ami a kora Árpád-kor egyik kedvelt díszítése volt, és a 
12. század folyamán kikopott a gelencsérek eszköztárából. Ezt a megfigyelést erősíti egy 
teljesen ép tüskés sarkantyú is. A vacsárcsi darab, tüskéjének tagolatlansága alapján, a 

                                                 
1476 Csutak 2011. 3. 
1477 A kutatást Hargita Megye Tanácsa, Csíkszentmihály Polgármesteri Hivatala, a Csíkvacsárcsi 
Közbirtokosság, Sógor Csaba EP képviselő és családja támogatta. 



 260 

legkorábbi típusba sorolható.1478 Hasonló sarkantyúk ugyan a tatárjárás során elrejtett 
együttesekből is előkerülnek, de használatuk már a 11. századtól adatolható. E korai horizont 
kapcsán utalnom kell arra is, hogy a településnek „archaikus” egytagú neve van. 

Az ásatással egyidőben a teljes felületről talajradaros felmérést készíttettünk.1479 A 
felmérésen a felszínen is érzékelhető, épületekre, beomlott pincékre utaló halmok, 
egyenetlenségek mellett számos egyéb anomália is megfigyelhető. Ezek egy része jól 
értelmezhetően kőépületekre utal, más esetben a jelentkező anomáliákat ásatással kell 
hitelesíteni (200-201. kép). 

 
48.3.2. Vacsárcsi nyugati szélén, a településen kívül, a Rákos patak bal partján, a megyei út 
és a patak között a magasfeszültségű oszlop mellett három jól elkülönülő foltban (házhelyek?) 
későközépkori, 16-17. századi cserepeket gyűjtöttem (2007.). A nyugatabbi „1. ház” 
leletanyagában gyorskorongolt, vörös, illetve szürke színű, tagolt, magas szalagperemek, 
fedők, négyzetes, tál alakú kályhaszemek, illetve csempetöredékek voltak (193/4. kép). A 
második foltban az első telek/ház mögött kései, 17. századi csempetöredékeket találtam, míg a 
harmadik foltból, az átjáró palló magasságában a villanyoszlop mellett szintén későközépkori 
16-17. századi töredékeket gyűjtöttem. 
 
 
48.4. Összegzés 
 

A későközépkori udvarház jelentőségét ma még alig tudjuk megbecsülni. 
Településtörténeti szempontból viszont kiemelkedő fontossága van annak, hogy a falu 
területén a 12. századra visszanyúló település nyomait sikerült azonosítani. Ez egyértelmű 
nyoma annak, hogy a korabeli településhálózat a Felcsíki-medencét is kitöltötte, és erre 
vonatkozó adataink csekélysége csupán kutatástörténeti, és például nem az alcsíki 
viszonyoktól eltérő településtörténeti okokra vezethető vissza. Az Árpád-kori lelethorizonttól 
bizonyára nem független, hogy a falu határában Kis áj, Felső áj helynév is előfordul.1480 A 
’kis völgy’ jelentésű -áj Benkő Loránd szerint olyan magyar helynév, ami határozottan nem 
székely névadásra utal.1481 Nézetem szerint legalábbis lehetséges, hogy a helynevek egy része, 
ez esetben maga a Vacsárcsi név is, a székelyeket megelőző Árpád-kori (magyar) lakossághoz 
köthető. 
 
 
VARDOTFALVA ld. Csíksomlyó 
 
49. ZSÖGÖD (ld. még Martonfalva) 
 
49.1. Zsögöd Alcsíkon az Olt bal partján, keletről befolyó Fitód-patak mentén fekszik (202. 
kép); román megnevezése Jigodin; ma Csíkszereda város része; a középkorban a Szent Lélek-
plébánia (Csíkszentlélek) filiája volt; a helynevet a ság, seg domb/hegy szó származékának 
tartják.1482 
 
 

                                                 
1478 Győrfy 2011. III/2 – III/3. típus: 12. század. 
1479 A felmérést Zsigmond István (Sc. Geoservice SRL - Gyergyóalfalu) készítette. 
1480 Szőcs – Fodor – Kovács 2004. 65. A helynév Csomortáninál tévesen „háj” alakokban szerepel, ld. 
Csomortáni 2006. 147-149. 
1481 Benkő L 1989. 349. 
1482 FNESz I/332., II/234. 
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49.2. Történeti adatok 
Czakó Benedek, kiről későbbi forrásokból tudjuk, hogy a zsögödi előnevet használta, 

1530-ban hunyt el.1483 Lakhelyének megnevezése nélkül 1506-os agyagfalvi gyűlés előkelői 
között találjuk. a csíki Czakó János.1484 A Czakók a szomszédos Szentléleken is birtokoltak, 
sőt az ottani plébániatemplom oltárán 1509-es évszámmal a címerük is szerepel. Bizonytalan 
azonban, hogy két ágról van-e szó, vagy csupán a mindkét faluban birtokló család szerepel 
következetlenül zsögödi, illetve szentléleki előnévvel. 1536-ban említik nobilis domina 
Margaretha Relicta Egregij et Agilis condam Benedicti Czako de chijk nevét, kinek özvegyi 
örökségének a férjétől hátrahagyott javakból történő biztosítását parancsolta meg János király 
Egregijs Francisco Lazar de Gijrgijo, ac Nicolao Kornis-nak.1485  

Pár évvel később 1539-ben immár a Zsögödi előnévvel szerepel a család (nobilis domina 
Margaretha, Relicta, ac Christophorus filius, et puella Margaretha filia Egregij condam 
Benedicti czako de Sijked).1486 Az oklevél, mely néhai Barlafi Demeter csík-szentmihályi 
örökségét Véczkei Székely János ellenébe ítéli Czakó Margitnak, mindenesetre jól jelzi, hogy a 
székelyföldi előkelők milyen távolban szátágazó rokoni kapcsolatokkal, és birtokokkal 
rendelkeztek. Vélhetően e Czakó Benedek rokonai, leszármazottai birtokoltak a szomszédos 
Szentléleken is, illetve őket követhették a zsögödi birtokokban az ott feltűnő Mikók. Özvegye 
és maga Czakó Benedek azonban már 1536-ban is szerepel egy oklevélben, de akkor zsögödi 
előnevét nem említik: nobilis domina Margaretha Relicta Egregij et Agilis condam Benedicti 
Czako de chijk. 1487 Eszerint a Czakók már a 16. század elején is birtokosok voltak Zsögödben, 
bizonyára a szomszédos Szentlélekről ismert Czakók rokonai, Czakó Benedek vélhetően a 
szentléleki Czakó János testvére lehetett. 

1567-ben a denáros adólistán Seógeód cum Marthon ffalwa...20 una est exempta 
propter inopiam  adózó portával jelenik meg.1488 Ez az első említése a többek által zsögödi 
tízesnek tekintett Martonfalvának, bár ez véleményem szerint a középkorban még önálló falu 
lehetett (ld. ott). 

Talán az 1562-es átalakulásokat követően került a Mikó-család a faluba, 1569 körül a 
főemberek és lófők összeírásában Sijged 14 fővel szerepel. Ekkor tűnik fel főemberként, a 
még élő Czakó özvegy mellett, Mikó János (Sijged. Burian Matjas Judex few emberek. Mijko 
Janus Chjako Benedekne Lofeijek. Panczelos Istuan Abraham Istuan Abraham Anthal Imreh 
Balas Sijllo Janus Sijllo Anthal n. Nagj András Nagj Janus Sijllo Georgj Sillo Istuanne n. 
Miklos Balas).1489 A faluban Oláhfalvi Ferencz Pálnak, illetve elődeinek is volt birtokrészük, 
melyre 1570-ben kaptak megerősítő oklevelet.1490  

1576-ban a Csík, Gyergyó és Kászon-széki főemberek által fizetett 50 dénáros adó 
összeírásában Sükeöd Illustrissimi Principis 2 fl 50 d, Johannis Miko 2 fl, Georgii Pokai 1 fl 
tételeket találjuk, ekkor tehát a főemberek között a Czakók helyett Pókai György szerepel.1491 
Mikó János de Sögöd részt vett Szenttamási Lázár Farkas felcsíki birtokainak 
beiktatásában.1492 Szẅged-ön 1602-ben 29 fő szerepel a császárnak esküt tett személyek 

                                                 
1483 Székely krónika 635. 
1484 SzO I/316. 
1485 SZOII/39.  
1486 SZO II/57. 
1487 SZOII/39.  
1488 SzO II/220. 
1489 SzO II/273. A Mikó-család Nagy Jenő gyűjteményében fellelhető levéltára nem tartalmazott középkori 
okleveleket, ld. Entz – Jakó 1944. 268-269. 
1490 EFK 87. (278.) 
1491 SzO IV/43. 
1492 SzO V/106-107. 
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listáján, egyedüli nemes Pokaj Balas. 1614-ben 81 felnőtt férfit írtak össze Seögeod faluban 
(ideértve Martonfalvát is), az egyedüli főember Myko Thamas volt.1493 

 
 

49.3. Régészeti adatok 
 
49.3.1. A templomtól keletre található szántóból Árpád-kori oldaltöredékeket, és 
későközépkori mázas töredékeket találtam. Előbbiek az alábbi „Homokbánya” lelőhelyhez 
tartozhatnak, míg utóbbiak talán a templommal átellenben található Mikó-kúria, 
feltételezhetően eredetileg a Czakók 16. századi udvarházának előzményének emlékei. 
 
49.3.2. Homokbánya1494 

A lelőhely a falu keleti felén, a templomtól nem messze, a Fitódra vivő út mellett, egy 
délre néző domboldalon, a Fitód-patak jobb oldalán található. A lelőhelyet már évszázadok 
óta homokbánya pusztította,1495 egyes vélemények szerint legalább 5 méternyi vastagságban 
elbányászták a domboldalt.1496 Utólag helyét betöltötték, a helyszínen ma már nem is látható. 
Terepszemlémen már egyetlen cserepet sem találtam. 

1968-ban a bánya falában Kovács Dénes több gödröt objektumból is gyűjtött leleteket. 
Ekkor került a múzeumba egy körte alakú vaskengyel töredéke (ltsz. 2904) és egy lapos 
karikájú csikózabla is (ltsz. 2902 ). E leletekkel kapcsolatban a szakirodalom 10. századi 
keltezését korábban magam is elfogadtam,1497 de ezt már nem tartom valószínűnek, hanem 
Árpád-kori leleteknek tartom (204/5-7. kép). Szintén innen ismert egy ívelt szárú és rombusz 
metszetű tüskével ellátott sarkantyú (ltsz. 311). Abba a korai típusba tartozik melyből 
Baráthelyen többet is találtak, a 68. házban III. István denárjával.1498 Szintén innen került elő 
egy szalu töredéke (ltsz 324.). A legújabb erdélyi sarkantyútipológia alapján a zsögödi darab a 
III.3. csoportba sorolható, amelynek előfordulása a 11. század közepétől adatolt, és a 
tatárjárásig tart, de amely a 12. században a leggyakoribb.1499 

Az előkerült kerámiaanyag zöme szintén 11-12. századi jellegzetességeket mutat: rövid 
levágott, vagy lekerekített peremek, fenékbélyeg1500, rádlis, illetve körömbenyomással 
kialakított sorok, hullámvonal és hullámvonalköteg (ltsz. 504., 507-8., 511., 517.). Néhány 
magasabb, esetenként tagolt perem alapján felvethető, hogy a lelőhely egy része talán a 13-14. 
században is lakott volt (203-204. kép).  
 
49.3.3. Kápolna 

A csíkzsögödi Szentháromság-kápolna a falu keleti szélén a régi szentléleki út mellett, 
a Szentlélek-/Zsögöd-patak jobb, északi magas partján található. A falu a középkorban 
Csíkszentlélek filiája volt A későbbi átalakítások ellenére máig felismerhető 16. századi 
alakja: sokszögzáródású, támpilléres, boltozott szentély és azzal azonos szélességű 

                                                 
1493 SzO ú.s. IV/83., 506. 
1494 János – Kovács 1967, 46. (XVII/77-79. kép), ill. Rep. 148. Botár 2001. 26. 
1495 Szőcs János elmondása szerint már a 1752-ben  panaszkodott a SzOmszédos Mikó család, hogy földjüket 
elhordják. Az adatért köszönetet mondok. 
1496 János Pál egykori múzeumigazgató szíves szóbeli közlése. 
1497 Botár 2001. 26. 
1498 Zaharia 1982. 191., Zaharia 1983. 1/3 kép. Teljesen hasonló darabokat ismerünk továbbá Moldvából is a 
Bâtca Doamnei vár területéről. Spinei 1982. 7/15-16. kép., Ioniţă 2009. 35-37. 
1499 Itt is megköszönöm Györffy Zalán e kérdésben nyújtott segítségét.  
1500 Hasonló fenékbélyeget közölt Szentkirályról Preda 1959. 25/2 kép. (a töredék annak az 504. leltárszámú 
csoportnak a tagja, melynek egyik töredéke összeilleszthető az egyik 507. leltárszámú cseréppel, és amely 
csoportból az egyik töredék szintén illeszkedett egy szentkirályi edényhez. A szentkirályi és a szögödi leletek 
tehát a múzeumi raktárban utólag keveredhettek. 
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támpillérekkel ellátott hajóból áll.1501 Ez utóbbi azért is érdekes, mert a mai alacsonyabb 
boltozat felett a padlástérben jól láthatók a korábbi magasabb, egyenes födémhez tartozó 
meszelt falfelületek, azaz a támpilléreknek vélhetően elsősorban nem statikai szerepe volt. A 
szemöldökgyámos déli bejárat és a sekrestyeajtó (?!) középkoriak. A szentélyben ma is 
látható a csíksomlyói Szűz Mária kegyszobor még azonosítatlan műhelyéből származó, a 16. 
század első felére keltezett Madonna-szobor.1502 A kápolna építésében alighanem fontos 
kezdeményező szerepet játszott a zsögödi Mikó-család, akiknek korabeli kúriáját a templom 
szomszédságában gyanítja a kutatás. 

A kápolnát a Mikó-család kezdeményezésére a 18. században nyugat felé 
megnyújtották és egy tornyot is építettek hozzá. A család és a kápolna szoros kapcsolatára, 
illetve az ebből fakadó kegyúri-plébánia konfliktusra az 1716-os vizitáció is rávilágít: „Est hic 
in Sőgőt capella pro que Mikoiana familia semper litigat cum parochia.”1503 Vélhetően a 
bővítéskor készült a hajó boltozata is. A középkori hajó kiterjedését jól jelzik az utolsó, 
nyugati támpillérek, melyek a falakhoz nem derékszögben, hanem a régi nyugati sarkakat 
jelezve rézsűsen támaszkodnak (205. kép).  

 
49.3.4. Mikó (Czakó?)-kúria 

A kúria a falu keleti szélén, a zsögödi templommal (a középkorban kápolna) 
átellenben található. A jelenlegi épületek 19. századiak, melyeknek jelenleg nem ismerjük 
esetleges középkori részleteit. A Czakók és a Mikók 16. századi kúriája azonban nagy 
valószínűséggel itt, vagy a közvetlen közelben kereshető/lappang. Erre utalhat a templom 
közvetlen közelében talált csillagtarajos, 14-15. századi sarkanytú.1504 
 
49.3.5. Kisvártető – Zsögöd III. 

A Kisvártető az Olt jobb, nyugati partján magasodik Csíkszereda város déli felén, 
Zsögöd faluval átellenben. A keleti és déli oldalán meredek domboldal csúcsán, annak 
nyugati oldalán ma is jól látható a sánc és árokból álló megerősítés, északi oldalát kőbánya 
pusztította. Belterében géppuskafészkek nyomai láthatók. Kiváló ellenőrzési pont, jó rálátás 
nyílik a Zsögödi-szorosra, illetve az Olt-völgyére. A várban az ’50-es években Macrea és 
csapata, illetve 1996-ban Viorica Crişan végzett ásatásokat, aki szerint a legkésőbbi leletek 
állítólag 4. századiak. A sánc többperiódusú, eredetileg egy bronzkori, koravaskori 
paliszádvárra a Kr. e. 1. században kőfalat emeltek, amely a római hódításig állt (1-2. század). 
Területén bronzkori, vaskori és 4. századi nyomok mellett intenzív 3. századi, „római” 
megtelepedést regisztráltak, amely késővaskori, dák házakat fed.1505 Meglehetősen fura, hogy 
noha az ásatás során nem találtak középkori réteget, objektumokat, leleteket, a kincskereső 
gödrökből középkori cserepek is előkerültek. Egy perem nagy valószínűséggel az Árpád-korra 
keltezhető.1506 Ez mindenképpen arra utal, hogy a vártetőt a középkorban is használták. 
Ugyanakkor nem tarthatjuk kizártnak, hogy további kutatások során jelentősebb középkori 
leletanyag is előkerülhet.  
 
49.3.6. Haromvár – Zsögöd II. 

Az Olt jobb partján a Zsögödi-szorostól mintegy 2-3 km távolságra, a Hargita egyik 
lenyúló 994 m magas csúcsán fekszik a környékbeliek által Haromvárként ismert vár. A várat 
egy nyugati nyakról lehet megközelíteni, a többi oldalról meredek hegyoldal övezi. A csúcsot 

                                                 
1501 Léstyán 2000. 249., Lángi – Mihály 2006. 36-38. 
1502 Balogh 1943. 128. 
1503 Inquisitio 2. 
1504 Janovits 1999. 123. (pl. V/1.) 
1505 Rep. 146-148. 
1506 Uo. illetve Janovits 1999. (pl. X/8) 
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ovális körben körbefutó habarcsos kőfalra már többen felhívták a figyelmet, és korán egy 
határvédelmi várláncolat részeként értelmezték, melynek többi tagjai a szentdomokosi 
Várbükke, a rákosi Pogányvár, a csicsói vár, ill. délebbre a tusnádi vártető.1507 

A várban elsőként Vámszer Géza kutatott, amikor 1934-ben a Csíki Kárpát Egyesület 
„felásta” a várat.1508 Ferenczi Sándor helyszíni vizsgálatai nyomán elsőként közölt alaprajzot 
és fényképeket a vár területéről. Neki köszönhetjük a vár legrészletesebb leírását is. 
Egyértelműen leszögezte, hogy a mintegy 2 m széles felmenő fal köveit habarcsba rakták. Két 
friss kincskereső gödörből számos edénytöredéket sikerült összegyűjtenie. Ezek alapján a 
várat vaskorinak tartotta. Az általa közölt leletek között azonban néhány esetben a fénykép 
alapján gyanítható, felvethető, hogy azok talán középkoriak. Különösen néhány hullámvonal, 
illetve hullámvonalköteges töredék esetében érdemes lenne kézbe venni a leleteket, de sajnos 
semmit nem tudunk azok jelenlegi helyéről.1509 Ezt az 50-es évek elején végzett szondázó 
jellegű ásatás bizonyította, ekkor kiderült, hogy az őskori sáncokra emelt fal középkori. 
Sajnos az ezt igazoló leleteket nem tették közzé.1510 A szabadon hagyott kutatóárkokban 
azonban megmérhetők az amúgy csak halomként követhető várfala méretei: vastagsága 2 m 
és néhol 2 m magasan áll. A 80-as években Benkő Elek végzett itt terepbejárást, de középkori 
leleteket nem talált.1511 A várban azóta feltáró jellegű kutatás nem folyt, ennek ellenére 
Viorica Crişan a kőfal állítólagos habarcsára hivatkozva cáfolta a vár középkori fázisát.1512 
Állításától eltérően a kövek között ma is egyértelműen, több helyen megfigyelhető a habarcs, 
így a vár középkori periódusa ténykérdés. A várat többször felkerestem, a régi szondák és 
kincskereső gödrök falában azonban én is csak őskori töredékeket gyűjthettem. Egy további 
terepbejáráson azonban elő került egy kicsiny rádlis oldaltöredék, ami a falak korát az Árpád-
korra valószínűsíti.1513 2013 tavaszán elkészítettük a vár műszeres felmérését (208. kép). 

Haromvár sokat idézett stratégiai jelentősége ellenére menedékvárnak tekinthető.1514 
Amennyiben valóban azzal a céllal építették volna, hogy védje-ellenőrizze a szorost, akkor 
nem attól több kilométernyire, hanem közvetlenül a szoros fölé építették volna, ahol több 
kitűnő adottságú magas domboldal is található (e valóban stratégiai jelentőségű magaslatokon 
találhatók a dák erődítések). Helyzete hasonló a rákosi és csicsói várakéhoz, azaz a alapvetően 
egy magánbirtokon álló helyi előkelő várának, és nem közösségi mentsvárnak gondolom.1515 

 
49.3.7. Malomföld – Zsögöd I. 

A lelőhely a Zsögödi-szoros, és az Olt jobb partja felett magasodó csúcson található, 
amely a Hargita egyik, a medencébe közepéig beérő keleti nyúlványa. A három oldalán 
meredek platót nyugati irányból lehet megközelíteni, ahová az utóbbi évtizedekben több 
hétvégi ház is felépült. Sáncai ma elmosódottan, de a terepen érzékelhetők. A lelőhely őskori 
várként van nyilvántartva, Viorica Crişan több évig folytatott kutatásai során állítólag nem 
került elő középkori leletanyag.1516 A területére engedély nélkül épített antenna alapozásakor 
kiásott földből azonban egy galléros 13-14. századi, sajnos azóta elkallódott kis 

                                                 
1507 Orbán 1869. 35. és legújabban Ferenczi 1999. 44. 
1508 Vámszer 1934. 70. 
1509 Ferenczi 1932-1938. 237-352. Különösen 244-260. (20., 22/a képeken hullámvonalas korongolt 
oldaltöredék) Hasonlóan vélekedett erről Benkő 1990. 70. 
1510 Macrea 1951. 307-308. 
1511 Benkő 1990. 70. 
1512 Rep.146. A habarcsnyomok csekélysége nem lehet érv e szempontból, hiszen a falak belső oldala 
félévszázada szabadon áll. 
1513 Janovits 1999. 123. (pl. XIII/3.) 
1514 A kérdésről összefoglalóan Benkő 1990. 1991. 
1515 A Székelyföldbe szigetszerűen beékelődött magánvárakat elsőként Benkő 1993. 12. feltételezett, nézetem 
szerint joggal. 
1516 Rep. 144-146.  
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peremtöredéket találtunk (Botár István – Darvas Lóránt – Kosza Antal terepszemle 2006.). 
Ennek fényében, ismerve a közelmúlt szelektív leletgyűjtési módszereit és a középkori 
leletekhez, lelőhelyekkel kapcsolatos hozzáállást,1517 nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, 
hogy középkori objektumok is találhatóak.  

 
49.3.8. Nagy Imre utca (?) – „Puskaporos” 

A lelőhely ugyan ma Csíkszereda belterületén található, egy meredek nyugatra néző 
domboldalon, de a középkorban ez a rész zsögödi határ volt. A CsSzM régészeti raktárában a 
135. ládában, leltárszám nélküli cserepek vannak a fenti lelőhellyel elcsomagolva. A 
töredékek mind kézikorongon formázott egyszerű profilú fazekak töredékei, melyek részben 
díszítetlenek, vagy a „díszítés” a szellős hullámvonalban, illetve a perem bevagdosásában 
merül ki, ami alapján koruk a 8-10. század környékére valószínűsíthető. 

Bár a leletek bizonyosan nem középkoriak, említésüket mégis fontosnak tartom éppen 
amiatt, mert a lelőhely topográfiai jellege nem illeszthető az ismert középkori 
településhálózatba, azaz arra utalhatnak, hogy az Árpád-kor előtt legalább részben eltérő késő 
népvándorlás kori településhálózattal kell számolni. 

 
49.3.9. Czáka-dombja. A középkori Csíkszeredától délkeletre, az egykori zsögödi határban 
álló dombról származó őskori leletek között egy rádlidíszes oldaltöredék (ltsz. 558/225 láda), 
illetve két tagolt 13-14. századi peremtöredéket azonosítottam (ltsz. 550). Lelőhelyük azonban 
bizonytalan, ugyanis az egyik töredék belső oldalán ceruzával írt „Szentkirály” feljegyzés 
található. 
 
49.4. Összegzés 

A zsögödi homokbányában talált (11-?) 12-13. századi leletek egy katonáskodó 
népesség településének emlékei. Valószínűnek tartom, hogy Haromvár ura e népesség és 
terület vezetője, birtokosa lehetett. A lelőhelyről hiányzó 14-15. századi leletek alapján 
valószínűnek tűnik, hogy ez a berendezkedés a tatárjárás, és/vagy a székely beköltözés 
következtében megszakadt. 

 

                                                 
1517 Így például a homoródalmási Tatársánc középkori keltezését többen kétségbe vonták (Rep. 142), de a Csíki 
Székely Múzeum régészeti leltárkönyvekben korabeli bejegyzések tanúskodnak arról, hogy középkori cserepek a 
töltésből is kerültek elő. 
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7. A KÖZÉPKORI TELEPÜLÉSHÁLÓZAT ELEMEI 
 
 
 
 
7.1. FALUHÁLÓZAT 

 
 

7.1.1. A középkori faluhálózat kialakulása és fejlődése 
A magyar településhálózat alapegysége a falu. Így szerepelnek a települések már 

Szent István törvényeiben is, nincs indokunk arra gondolni, hogy bármikor és bárhogyan is 
történt Csík magyar betelepülése, ez itt ne így lett volna. Csíkban, talán az egész középkori 
Magyar Királyság területén egyedülálló módon, gyakorlatilag nincsenek pusztatemplomok, 
sőt, az Árpád-kort leszámítva, amikor megfigyelhető a kisebb lelőhelyek megszűnése a 13. 
században, középkori pusztásodás sem. Monyasd csak a 18. század elején sorvadt el, a többi 
esetben (Cibrafalva, Szeretszeg, Hosszúaszó) szintén csak a 17. század végén, a 19. század 
elején, illetve az utóbbi évtizedekben szűnt meg a lakottság. A mai település és 
templomhálózat tehát lényegesebb változás nélkül vészelte át a századokat, így Csík a 
középkori településhálózat és egyháztopográfiai kutatások kiváló terepasztala. Ezek a 
kutatások azonban csak korlátozottan támaszkodhatnak az írott forrásokra, területünket a 14. 
század előtt nem említi forrás, és azt követően is csupán a 16. századtól növekszik meg 
lényegesen az írott adatok mennyisége.1518 

 
Csík első középkori falvait azokban a lelőhelyekben kereshetjük, melyek nyomát több 

helyen kimutatta a régészeti kutatás. A kutatástörténeti fejezetből, illetve az Adattárból 
kiderült, hogy noha Csík középkori falvairól túlnyomórészt csak terepbejárásból származó 
adataink vannak, és összefüggő teleprészlet nem ismert, a lelőhelyek szóródása, jellege 
alapján jó néhány következtetés levonása lehetséges. Az Árpád-kori leletek, lelőhelyek 
pontszerűen kerülnek elő az ártéri teraszoknál befolyó mellékpatakok torkolata környékén, 
illetve a medence belsőbb részein a patakok mentén. A kevés kivételek között a 
Csíkszentkirály-karimósarki, a göröcsfalvi lelőhelyeket említhetem, ahol egyéb korszakok 
leletei mellett viszonylag nagy felületen gyűjthető Árpád-kori leletanyag. 

Szembeszökő különbségek figyelhetők meg a középkori és a népvándorlás korának 
első felére keltezhető lelőhelyek belső szerkezete között. A csíksomlyói Fodor-kert felső 
felében feltárt 4. századi Marosszentanna-Csernyahov kultúra települése és a kora Árpád-kori 
telepnyomok alapvetően eltérő településstruktúrát tükröznek. Míg előbbi objektumai 
mindenütt sűrűn, egymás közelében kerültek elő a feltárt felületen, az Árpád-kori objektumok 
száma nagyságrendekkel kevesebb és azok is egymástól jóval távolabb kerültek elő. Aligha 
véletlen ugyanakkor, hogy egyetlen későközépkori objektum, lelet sem került elő a feltáráson, 
noha ilyenek a terepbejárási megfigyelések szerint a lelőhely alsóbb részein, illetve a patak 
mentén többfelé is előbukkantak. Bár tudatában vagyunk annak, hogy az itt feltárt felület (kb. 
600 m²) csak töredéke a korabeli települések alapterületének, és hogy az itt megfigyelt 
jelenségek a lelőhely további részein eltérőek lehetnek, a belső topográfiai viszonyokat, a 
másutt is érzékelt hasonló jelenségek alapján általános érvényűnek gondolom. Magyarán míg 
a 4. századi lelőhelyek zárt faluképre utaló sűrű objektumokkal jellemezhetők, az Árpád-kori 
településkép jóval szellősebb lehetett. 

A közvetlen előzmények tekintetében egyetérthetünk a kérdést érintő legutóbbi 
székelyföldi áttekintés szerzőjével abban, hogy a késő népvándorlás kor és az Árpád-kori 

                                                 
1518 Jelen fejezet jelentős részben egy korábbi tanulmányra épül ld. Botár 2011d. 
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településhálózat viszonya ma még nem teljesen világos.1519 Keresztúr-szék régészeti 
topográfiájának egyik fontos következtetése volt, hogy a késő népvándorlás kori és az Árpád-
kori középkori településhálózat lelőhelyei eltérő rendszer szerint helyezkedtek el.1520 Csík 
esetében azonban a bizonytalanul keltezhető és lokalizálható „szláv” lelőhelyekből egyelőre 
nem rekonstruálható a korabeli, 8-10. századi településhálózat. A helyzetet jól jellemzi, hogy 
a Csíki-medencében az első és mindeddig egyetlen (!) szláv lakóházat 2011-ben tártuk fel 
Csobotfalván. A földbemélyített, kőkemencés ház tetőszerkezetét négy sarokoszlop tartotta, 
azonban kizárólag kézzel készített edénytöredékei alapján aligha keltezhető a 7-8. századnál 
későbbre,1521 közvetlen települési előzményként tehát szóba sem jöhet.  

A „szláv” előzmények tekintetében tehát egyelőre csak bizonytalan keltezésű, 
kapcsolatú leleteket vehetünk jobbára figyelembe. E lelőhelyek viszonya az Árpád-kori 
településekkel topográfiai szempontból némiképp ellentmondásos. „Szláv” jellegű 
edényeinket kézikorongolt, tagolatlan peremű, zsák alakú formával, illetve nagyon rövid, 
lekerekedő peremű hullámvonalköteges gömbölyded fazekakkal jellemezhetjük, és korukat a 
9-10. századra valószínűsíthetjük.1522 Ezek egy része az Árpád-kori faluhálózattól eltérő 
települési rendszerre utal, mint például a csíkszentléleki Kőhegy, vagy a zsögödi Nagy I. 
u./Puskaporos lelőhelyek, melyek olyan magaslatokon helyezkednek el, ahonnan nem csak 
nem ismerünk Árpád-kori leleteket, de általában nem illeszkednek a 11-14. századi lelőhelyek 
topográfiai rendszerébe. Látszólag tehát a Keresztúr-széki megfigyelések csíki párhuzamainak 
tűnnek. Ugyanakkor hasonló edények olyan lelőhelyeken is előfordulnak, melyek az Olt első 
teraszain helyezkednek el, és ahol egyértelmű 11-13. századi lelethorizont is dokumentálható 
(Poklondfalva (Csíkszentkirály) – Karimósarka, Csíkszentsimon - homokbánya). Ezekben az 
esetekben joggal vethető fel, hogy a két régészeti kultúra közvetlenül érintkezhetett 
egymással, bár erre utaló konkrét régészeti adataink egyelőre még nincsenek. Ez 
mindenképpen kutatási hiányosságnak tekinthető, hiszen a Csíki-medencében a helynevek 
alapján a szláv települési horizont biztosan érintkezett az első magyar betelepülőkkel. 

Az utóbbi évek régészeti kutatása ugyanakkor egy olyan új régészeti horizontot 
azonosított, amely a „hagyományos” szláv előzmények kérdését nem várt módon színezi. 
Csíkszentkirály északi részén az Olt bal partján található, a középkorban Poklondnak, illetve 
utóbb Poklondfalvának nevezett falu területén 2010-ben egy leletmentés során egy nagyobb 
objektumból (középkori bányagödör?!) meglehetősen vegyes leletanyag került elő 
(részletekért ld. Adattár/Poklondfalva/Vitos-telek). A leletanyag egy része az ezredforduló 
környékére tehető és eddig ismert párhuzamai alapján valószínűleg nem Kárpát-medencei 
eredetű, hanem feltehetően rusz, vagy morva kapcsolatokat sejtet sejtet, anélkül, hogy a 
kutatás mai szintjén tudhatnánk, vajon ezek a formai párhuzamok mögé milyen történelmi 
tablót rajzolhatunk (ld. Adattár). Csíkszentkirályon még legalább egy lelőhely esetében alapos 
a gyanú, hogy hasonló leletek máshol is lappanghatnak. A jobb parti Homokbánya/Téglagyár 
lelőhelyről már az ’50-es években közöltek egy tálat, melyet ferde plasztikus borda tagol és 
bepecsételt (?) díszek borítják. Noha a szakirodalomban számtalan helyen idézték az ásatást 
és leletanyagát, mindeddig senki nem tette szóvá, hogy a tál nagyon nem illeszkedik a kor 
edényművességébe. Ugyanitt olyan kezdetleges edénytöredékek is előkerültek, amelyeket 
nem Árpád-kori, hanem sokkal inkább a késő népvándorlás kori kerámiának tarthatunk.1523 
Sajnos a Preda-féle ásatás leletanyagának lelőkörülményei nem teljesen világosak, utólagos 
keveredéssel is számolni kell, így értelmezésük olykor kérdéses. A CsSzM régészeti 
raktárában több olyan jellegzetes töredék is van, melyekről a publikáció nem emlékezik meg, 

                                                 
1519 Benkő 2012. 86-87. 
1520 Benkő 1992. 25. 
1521 Botár 2012d. 
1522 Cosma 2011. 65-64., 86-87. stb. 
1523 Preda 1959. 851. 1. kép. 
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így nem tudjuk, hogy Preda válogatott-e a leletanyagban, vagy nem szakképzett csíki 
munkatársai utómunkálatainak köszönhető a raktári bonyadalom. 

Egy további kicsiny, de egyértelműen e horizonthoz tartozó töredék (plasztikus borda 
beböködött dísszel) Csíkszentsimon-Homokbánya vagy Csíkszentkirály-Őrház lelőhelyről is 
előkerült. A bizonytalan lelőhely meghatározásért a régészeti raktár sokszor említett állapota 
okolható, de ettől függetlenül valószínűsíthető, hogy még legalább egy lelőhelyen előfordul ez 
a típusú leletanyag. Utóbb a raktári anyagban immár csíkszentsimoni lelőhellyel egy további 
olyan töredéket is azonosítottam, amely testvérpárja a Csíkszentkirály Vitos-kerti 
töredékeknek. Magyarán úgy tűnik, hogy az Olt alcsíki szakaszán, mindkét parton számolni 
kell valamikor a 10-11. század fordulója körül „idegen” elemek létével. E kérdés 
vizsgálatakor, a történeti háttér vázolása előtt azonban egyelőre érdemes meglóduló 
fantáziánkat mindaddig visszafogni (betelepített morvák, korai rusz jelenlét !?), amíg további 
hasonló objektumok, leletek elő nem kerülnek, illetve addig, míg a leletek kapcsolatát nem 
sikerül kétely nélkül tisztázni. A poklondfalvi lelőhely közelében (Andrássy-kúria, 
Kövesoldal) kora Árpád-kori leletek is előkerültek, így ez esetben is feltételezhető a két 
települési horizont esetleges kapcsolata. Azt azonban érdemes leszögeznünk, hogy a 
hagyományos sémák mellett valószínűleg számolnunk kell eddig nem is sejtett történeti 
előzményekkel. Az eddig ismert „idegen” leletek azonban nem utalnak e horizont általános 
jelenlétére, csupán lokális, elszigetelt jelenségnek tűnnek. 

 
Fontos hangsúlyozni azt a legújabb terepbejárásokra, ásatásra támaszkodó 

megfigyelést, hogy a körömbenyomásos, belső peremdísszel, rádlis és hullámvonalas, 
hullámvonal köteges díszítéssel jellemezhető kora Árpád-kori kerámia az egész Csíki-
medencében előfordul (új lelőhelyek Felcsíkon: Csobotfalva, Dánfalva, Göröcsfalva, 
Vacsárcsi), így a korabeli településhálózat a teljes medencét egyöntetűen lefedte. Korábban az 
alcsíki leletek alapján már joggal állították (sarkantyú, kengyelek és zabla Zsögödben), de az 
újabb felcsiki leletek is ezt igazolják (korai tüskés sarkanytú, korai nyílhegy Vacsárcsiban), 
hogy a medence korabeli lakói lovas katonák, határőrök (őrök, lövők) lehettek. A települések 
helyének kiválasztásában a környezeti viszonyok optimális kihasználásának szándéka volt a 
döntő szempont. Teljesen megalapozatlan az az újabban napvilágot látott elképzelés, mely 
szerint a falvak („tízesek”) helyének kiválasztásában, a településhálózat elemeinek 
elrendezésében katonai, határvédelmi szempontok érvényesültek volna.1524  

E települési horizont lakóinak „etnikuma” kapcsán, noha hangsúlyozni kell a régészeti 
források ezzel kapcsolatos korlátozott használhatóságát, nem tekinthetünk el attól, hogy a 
leletanyag a Kárpát-medencei általános anyagi kultúra szerves része, amelyben a 
hagyományos szemlélet szerinti etnospecifikus lelettípusok is előfordulnak (cserépbogrács, 
olykor bordásnyakú edény). Szintén nem tekinthetünk el attól, hogy Csík helynévanyaga 
túlnyomórészt magyar eredetű (ld. Helynevek fejezet). Ezek alapján a medence legkorábbi 
középkori népessége között jelentős magyar lakosságot is feltételezhetünk.  

E korai, 11-12. századi lelőhelyek nem mindig igazodnak a mai falvakhoz, 
bizonytalan, hogy az akkori településhálózat mennyiben közvetlen előzménye a mainak. 
Összefüggés annyiban mutatható ki, hogy a legkorábbi középkori települések és a későbbi 
falvak helyének kiválasztásában is azonos természetföldrajzi keretek szabtak határt a 
települések elhelyezkedésének, így esetenként a halmazosodott, terjeszkedő falvak 
„rátelepedtek” a korábban egymástól távolabb létrejött településekre, településrészekre. 
Szintén számolni kell a 13-14. századra általánosan jellemző településképi átalakulással is. 
Tény, hogy több kora Árpád-kori lelőhelyünk a mai, nagy alapterületű falvak mellett, 
külterületén található. A jelenlegi falvak belterületének korlátozott ismertsége ellenére (ld. a 

                                                 
1524 Ambrus 2012. 39-40., 44-46. 
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Módszerek, források című fejezetnek a terepbejárások korlátait ismertető részét) valószínűnek 
tűnik, hogy eredetileg több kisebb, egymástól elkülönülő lelőhellyel (településsel, 
településrésszel?) kell számolnunk az Árpád-kor folyamán, azaz a 13-14. századra 
megcsontosodó településhálózat nem közvetlen folytatása az Árpád-kori előzményeknek. 

Nincsenek azonban olyan megfigyelések, mely alapján következetesen szét lehetne 
választani a különböző korú (11-13., 14-16. század) középkori településhálózatokat. A 
lelőhelyek egy részén ugyanis valóban megszakad a lakottság a 13. század folyamán, másutt 
azonban folyamatos megtelepedést regisztrálhatunk. Úgy tűnik, az Árpád-kori és későbbi 
települések helyét egyedül a földrajzi környezet határozta meg, ugyanis a viszonylag szűk 
hegyközi medencében az árterek és az akkori erdők miatt a megtelepedésre alkalmas területek 
száma, kiterjedése korlátozott volt. Az azonban világosan látszik, hogy míg a 11-12. századi 
lelőhelyek nagyobb felületen szóródnak, a 13-14. században a települések koncentrálódása 
figyelhető meg.  

Ezek a jelenlegi falvakhoz képest nagyobb területen szóródó, viszonylag kis 
leletsűrűséget mutató csíki lelőhelyek látszólag az Árpád-kor eleji Kárpát-medence általános 
faluképének felelnek meg: nagy térben lazán szétszóródó házak, közöttük vélhetően művelt 
területek, utcahálózat és különösebb „településrendezési” szervezettség nélkül. A leletsűrűség 
kapcsán ismételten utalni kell arra, hogy gazdagabb leletanyag a külterületi lelőhelyekről 
ismert, különösen ott, ahol a területet rendszeresen bolygatták (pl. homokbányák), de az 
újkori falu nem terjeszkedett, fedett rá a középkori nyomokra. Ez a jelenség óhatatlanul torzít 
egyes lelőhelyek javára (pl. Csíkszentkirály-Karimósarka, Csíkszentsimon-Homokbánya). A 
belterületi lelőhelyek esetében a terepbejárások során összehasonlíthatatlanul kevesebb leletre 
lehet számítani, de eddigi belterületi ásatásaink viszonylag gazdag leletanyaga arra utal, hogy 
korábbi feltevéseink nem föltétlenül helyesek. 

A talajváltó gazdálkodás eredményeként e telepek még gyakran változtatták helyüket 
azzal, hogy a kimerült szántóföldek mellől egyszerűen elköltöztek, és új területeket törtek fel. 
E kérdésben azonban csak akkor állíthatunk biztosabbat, ha a jövőben sikerül nagyobb 
felületeket megkutatni. Ilyenekre azonban, jelen állapotok szerint, a közeljövőben nem fog sor 
kerülni. 

Jelenlegi csíki adataink nem elégségesek annak eldöntésére, hogy ezek a kis 
lelőhelyek mennyiben tekinthetők majorságoknak, tanyáknak, szórt vagy szállásszerű 
falvaknak, de valószínűnek tűnik, hogy értékelésük, létrejöttük nem lehet független a belső 
területek hasonló lelőhelyeinek értelmezésétől.1525 

A templomok megépülésével és a királyi rendeletek hatására azonban a 12. század 
folyamán a falvak helye megállapodott és kialakultak a faluhatárok. Mostani ismereteink 
szerint Csíkban a 12. századtól kezdődően már szintén megépülhettek az első templomok, így 
hasonló településtörténeti folyamatok rekonstruálhatók, mint az ország más, középkori 
forrásokkal jobban ellátott és régészetileg jobban kutatott területein.1526 A faluhatár és a 
falvak területének rögzülését jelzi, hogy a jelenleg külterületen elhelyezkedő lelőhelyek 
között már ritkábban találunk 14. századi, vagy későbbi leleteket, a korabeli falvak a mai 
települések helyén-alatt, vagy közvetlen közelében húzódnak. Csupán a későbbi századokban 
kerül sor egy újabb „expanzióra”, amikor a 15-16. században az udvarházak „kiköltöztek” a 
települések szélére.1527 

A középkori faluhálózat gerincét a plébániák rajzolják meg. A templomoknak döntő 
hatása volt a településkép kialakulására (a templomok és a településhálózat kapcsolatára ld. a 
következő fejezetet, itt most csak néhány fontosabb gondolatot emelek ki). Több esetben 
megfigyelhető, valószínűsíthető, hogy az eredetileg magában álló, több kisebb településrész 

                                                 
1525 A kérdésről Laszlovszky 1986., Takács 2010. 15-18. 
1526 Csík középkorának korai települési és egyházi viszonyaihoz lásd Botár 2001., 2009., 2012a. 
1527 A középkori csíki településtörténeti kérdésekről összefoglalóan Botár 2011d. 
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közé épített templom körül új falu(rész) alakult ki. E templom körüli magnak a terjeszkedése 
vezetett oda, hogy a települések elvesztették eredeti szórt, szeges jellegüket, illetve ebből 
adódik a templomcímes helynevek nagy aránya is. 

A 14. században említett plébániatemplomok alapján, illetve a filiális hálózat 
segítségével megkísérelhető a korabeli településhálózat rekonstrukciója is (erről a következő 
fejezetben részletesen). A csíki falvak első teljesnek vehető összeírásaival csupán a 16. század 
második felétől találkozunk. Ekkor negyvenhárom „tételt” írtak össze, de több esetben páros 
megnevezések is előfordulnak.1528 Ez a szám meghaladja a ma ismert települések számát, az 
ekkor felsorolt falvak között szép számmal találunk olyanokat, melyek a későbbiekben 
önállóan már nem, csak valamely falu kisebb részeként, „tízeseként” szerepelnek. Kérdés 
tehát, hogy módszertanilag helyes-e eljárásunk, azaz valóban önálló falvakat kell-e látnunk az 
ekkor felsorolt helynevek mögött, valóban közel ötven faluval kell-e számolni Csíkban a 16., 
illetve erre alapozva a középkor korábbi századaiban? E kérdés eldöntéséhez a „falujelölt” 
településektől több kritérium teljesítését várhatjuk: önálló említés, térbeli elkülönülés, saját 
határ, saját helynév illetve a helyiek önmeghatározása. Csík forrásadottságát tekintve azonban 
aligha számíthatunk arra, hogy a felállított kritériumok mindegyikére találunk akár pozitív, 
akár negatív korabeli adatot. Éppen ezért későbbi forráscsoportokat is figyelembe veszek, 
különösen olyanokat, amelyekről gyaníthatjuk, hogy középkori gyökerei vannak, mint a 
faluhatár és az egyházi jogviszony. A rekonstrukciót természetesen minden esetben 
ütköztettem a régészeti adatokkal. Ez alapján az derült ki, hogy az elvi megfontolások, 
későbbi adatok alapján „önállósított” települések jelentős részében sikerült középkori, 
gyakran Árpád-kori telepnyomokat is kimutatni. 

A 15-16. századi forrásokban szereplő települések többsége ma is létező, önálló falu, 
így középkori adatolásuk sem vet fel problémákat. Nem szokták megkérdőjelezni a Somlyó 
megyéjéhez tartozó települések (Vardotfalva, Taploca, Csobotfalva, Szereda, Csomortán) 
önálló falu voltát. Maradt azonban jó néhány olyan település, amelyek ma nem léteznek 
önálló falvakként, mint például Bedecs, Boroszló, Hosszúaszó, Ittkétfalva, Jenőfalva, 
Kotormány, Körösményfalva, Monyasd, Poklandfalva, amelyeket egy-egy falu tízeseként 
szoktak említeni. 

Bedecs 1567-ben önállóan szerepel, úgy, hogy külön Szentimre is előfordul.1529 Ekkor 
még tehát az északi Bedecs-, vagy Konc-patak mentén kialakult Bedecset önálló falunak 
tekintették. Így volt ez még a 17. század elején is, 1601-ben ugyanis Bedecz falui 
megjelöléssel említettek egy személyt.1530 A helyzetet bonyolítja, hogy a Szent Imrének 
szentelt plébániatemplom nem az Olt túlpartján elhelyezkedő falurészekben, hanem a keleti, 
bedecsi oldalon állt. Ennek ellenére a későbbi összeírásokban Bedecs már nem szerepel önálló 
településként. Úgy tűnik, itt már tetten érhető az a folyamat, amint a templom titulusa nem 
csak kiszorítja, vagy „visszaminősíti” egy település korábbi nevét, hanem az „egyházmegye” 
a plébánia alá tartozó településrészeket is egyetlen keretbe foglalja, egyesíti. Ennek ellenére 
az egykor jól körülhatárolt bedecsi határ még jó ideig ismert maradt, amint erre az 1631-es, 
illetve 1632-es az Bedechi határba, illetve Bedecsi Felső Mezöben megnevezések utalnak.1531 
Bedecs Árpád-kori eredetét nem csak a helynév archaikus volta, hanem korabeli régészeti 
leletek is egyértelműen igazolják. A régészeti leletek szóródása ugyanakkor arra figyelmeztet, 
hogy Bedecs mellett már legkésőbb az Árpád-kor végén számolnunk kell egy (több?) további 
településsel, településrésszel. Ezek egyike a Zöldfák lelőhelyen, illetve a mára már elfeledett 
déli Tenkeszeg (Kúria-utca) területén lehetett. A szegek kérdésére alább visszatérek. 

                                                 
1528 SzO II. 220-221. 
1529 SzO II/220. 
1530 Szabó T. 2006, 7. 
1531 Uo. 24. 
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Hosszúaszó ma teljesen kihalt település, utolsó állandó lakósa nemrég hunyt el. Több 
helyen olvasható, hogy Hosszúaszó mindig is Mindszent tízese lett volna. Ennek ellentmond 
az a tény, hogy 1494-ben említik Nobilij Gregorio de Hozijwazo-t, majd bő fél évszázad 
múlva Agilis Joannis Santos de hozzuazzo… ac Agilem Paulum similiter Santos de eadem 
hozzuazzo-t.1532 Ez a megfogalmazás aligha lett volna lehetséges, ha 16. század közepéig 
Hosszúaszót nem tekintették volna önálló falunak. 

Hasonló megfontolás alapján tekinthetjük önálló falunak Boroszlót is. 1569-ben egy 
oklevélben szó esik Nobilibus Agilibus Petro Adorijan, Thoma Imre, Alberto Adorijan, 
Michael Chijko de Borozlo, ekkor tehát még önálló település volt. Az ekkor említett 
személyek egy szintén 1569-es összeírásában már Mindszenten szerepelnek, úgy, hogy 
Boroszlót már nem említik meg.1533  Igaz, hogy a mindszenti névsor végén, vélhetően az 
azonos „lakhely” miatt, elkülönülten írták össze őket, de itteni besorolásuk egyértelműen 
jelzi, a 16. század második felében Boroszló esetében már nem mindig volt egyértelmű, hogy 
Mindszenttől független település-e, avagy annak egy kisebb része. Ismételten úgy tűnik tehát, 
a 16. század tekinthető a határkőnek a települések értékelését illetően. 

A helynév alapján, a –falva utótaggal nevezett települések esetében eléggé 
kézenfekvőnek tűnik, hogy eredetileg „igazi” falvak lehettek a középkorban. Tény viszont, 
hogy, a –falva megnevezés mögött nem minden esetben áll(t) önálló település, bár ezekben az 
esetekben a későközépkort követő időszak névanalógiára épülő divatja állhat. Poklondfalva 
esetében az önálló település tényét a helynév mellett a földrajzi elhelyezkedés is erősíti. Ma 
ugyan Csíkszentkirály része, de a templomos falurésztől az Olt választja el. Nem mellékes az 
sem, hogy területéről Árpád-kori leleteket is ismerünk, így a kései jellegű helynév ellenére 
állíthatjuk, hogy korai településsel van dolgunk. Ráadásul a –falva képző gyakran utólag 
került egy-egy korábbi egytagú helynév mögé, esetünkben 1567-ben még –falva képző nélkül 
csak Poklandh-ként, vélhetően eredeti nevén szerepel.1534  

Martonfalva egyetlen középkori forrásban jelenik meg, 1567-ben a 25 denáros 
adólistán Seógeód cím Marthon ffalwa 20 adózó portával van feltüntetve.1535 Későbbi 
forrásaink alapján viszont kitűnik, hogy Martonfalvának saját határa volt, a Mikó-vár egyik 
részét Martonfalva mellett Sögöd falva felől állóként írják egy 1641-es oklevélben.1536 Sőt a 
jelek szerint a Mikó-vár éppen Martonfalva területéből kiszakított területre épült.1537 A 17. 
században azonban már nem mindig volt egyértelmű Zsögöd és Martonfalva viszonya, a 
Mikó-vár körüli ügyekben említett martonfalvi emberek, az Ábrahám-, László- és Páncélos-
család férfitagjai, az 1602-es összeírásban Zsögödön voltak összeírva.1538 Martonfalva 
kezdetei azonban a régészeti adatok alapján jóval korábbra, a 14-15. századig 
visszanyúlnak.1539 

A 16. században említett bizonytalan besorolású települések jelentős hányada a Szent 
György plébánia alá tartozó jelenlegi Csíkszentgyörgy község területén található. A falu már 
régóta magára vonta a településtörténeti vizsgálatok figyelmét, ugyanis a halmozosodásnak 
induló füzérfalu településen máig megmaradt a korábbi kisebb egységek (mai elnevezésben 
tízesek) identitása, amelyek alapján többen archaikus, esetenként honfoglaláskori 

                                                 
1532 SzO II/158-159. 
1533 SzO II/262., SzO II. 273. 
1534 SzO ú. s. VII. 62. Hasonló helyzet figyelhető meg Csobotfalva esetében is, mely a 16. századi forrásokban 
még –falva képző nélkül Csobotként szerepel, ld. SzO II/220 (Chijbot), 272.(Chjobod). Csík történeti 
helyneveinek értékeléséhez ld. Botár 2008. 
1535 SzO II/220. 
1536 Csáki 2011. 
1537 Szőcs 2005. 19., 28. 
1538 Ld. előző hivatkozások, illetve SzO ú.s. IV/83. Itt hasonló helyzet figyelhető meg, mint a kortárs boroszlói 
lakosok esetében, akiket utóbb a szentléleki és mindszenti összeírásokban tüntettek fel. 
1539 Darvas Lóránt közöletlen kutatása. 
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megtelepülés nyomait vélték felismerni.1540 Ezek közül Ittkétfalva csupán egy alkalommal 
szerepel önállóan 1567-ben, ma Szentgyörgy tízeseként létezik, és mint ilyen saját, jól 
lehatárolható legelő és erdőterületekkel rendelkezik. A 16. században önállóan is említett, 
utóbb szintén tízesként definiált Jenőfalvának szintén saját, jól körülhatárolt erdeje és legelője 
van.1541 Joggal merül fel a kérdés, szabad-e 18. századtól adatolható tízesbirtokok alapján 
középkori falura következtetni. A Szent György-plébánia alá tartozó szomszédos Fiság-menti 
falvak és birtokviszonyok vizsgálata azonban arra utal, hogy ez járható út.  

1601-ben a szintén „csak” tízesnek tartott Monyasd saját falutörvényében (!) erdeiről 
rendelkezik önállóan, önmagát faluként definiálva: „Teóttünk mỳ, Moniasd faluul illien 
vegezest….”1542 Hasonló helyzettel találkozunk Körösmény(-falva) esetében is. Erről az 
elnevezésről Bárth János jó érzékkel állapította meg, hogy a falu első, világi („pogány”) neve 
lehet, melyet utólag győzött le a benne a 14. században már biztosan álló templom titulusa, és 
minősítette vissza „tízesnévvé”. Ezért is fordulhatott elő többször, hogy a Körösmény(-falva) 
magát Szentgyörgyként is azonosította, így saját falutörvényükben is „Mü Szeent Györgyiek, 
más névvel Körösményfalviak töttünk ilyen végezést” formulát használták (1619).1543 Önálló 
határára további 17. századi adatok is utalnak Kórósmenyfalui hatarba (1616), Körösmeny 
falui czere (1631).1544 Ez utóbb, akárcsak a fenti esetekben tízes birtokként, vagy 
közbirtokossági területként adatolható. 

Kotormány 1567-ben még önállóan szerepel, a későbbiekben a személynév után írt, 
hovatartozást jelző de Kotormani megfogalmazás, illetve Kottormany Hatarban megjelölés 
(1609) utal önálló falura és annak saját határára. A falu kezdetei az Árpád-kor derekáig 
visszanyúlnak, a régészeti terepbejárások és ásatások 12. századtól induló megtelepedés 
nyomait rögzítették.1545 

A falvak egyesülési folyamatában, ahogy az a világi-, adó-, és egyéb összeírásokkor is 
jól látszik, a plébániahálózat adta a kereteket. A korai faluszám rekonstruálásakor ezért fontos 
szempont az egyházi viszonyok, a filiális hálózat vizsgálata. Ezt részletesen a következő 
fejezetben fejtem ki. A középkori faluhálózat ismertetése kapcsán azonban a legfontosabb 
következtetéseket itt megelőlegezem. A filiális viszonyokat az egyházi berendezkedés 
konzervativizmusa miatt annak ellenére középkori eredetűnek tarthatjuk, ha ezt amúgy a 
források csupán a 17. századtól rögzítették.1546 Ezek a ferences, jezsuita jelentések közel 
félszáz települést említenek, melyek 17 plébánia alá szerveződtek, azaz a plébániatemplomok 
és települések aránya 1:3-hoz. Ezekben az összeírásokban pagi ,villae, terrae, filiales 
megjelöléssel több olyan helynév szerepel, amelyeket a 16. századi adó és katonai összeírások 
is önálló településként rögzítettek, de ma már csak tízesnek tekintik őket. Ez alapján (is) azt a 
következtetést kell levonnunk, hogy ezek eredendően önálló falvak voltak.  

Figyelembe véve, hogy a jelentések pagi, villae, terrae, filiae megjelölése mögött 
valóban falvakat értettek fel kell vetni annak a lehetőségét, hogy az 1638-ban, 1657-ben, 
1668-ban faluként említett Szeretszeg (Kozmás filiája), esetleg Fitód (Szentlélek filiája), 
egykor nem önálló települések voltak-e. A magam részéről ezt legalábbis lehetségesnek 
tartom. Annál is inkább, mert a 17. század elejéről több de Szeretszegh (Zeretszeg, stb.) 
jellegű személynevet ismerünk.1547 

A szintén ekkor feltűnő Vasláb, Angyalfalva, Leányfalva stb. vagy elírások, vagy a 
Bárth János által említett „szóvirág” településrészek, ideiglenes tízesek közé sorolandók 
                                                 
1540 Kutatástörténeti áttekintés Bárth 1997. 50-76., illetve Bárth 2007. 
1541 Bárth 2007. III. tábla. 
1542 Szőcs 2004. 76. 
1543 Bárth 2007. 47-48. 
1544 Szabó T. 2006. 23. 
1545 Botár 2011. 
1546 Kristó 2003. 93. Relationes 251-252., 298-299., 377-378. 
1547 Szabó T. 2006. 71. 
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(Vasláb rész ma is ismeretes Lázárfalván1548), és az analógiás névdivat nyomán létrejött nevek 
mögött nem áll településtörténetileg igazolható önálló falu. 

Azt mondhatjuk tehát, hogy ezek a települések eredetileg nem tízesek, hanem önálló 
falvak voltak, és csak a 16. század után váltak „tízessé”. Nagy biztonsággal állíthatjuk tehát, 
hogy a 16. századi összeírásokban szereplő, utóbb önállóan nem említett helynevek mögött a 
középkor végén még önálló településeket értettek, melyek létét gyakran régészeti leletek is 
igazolják. A középkor utolsó századaiban tehát mintegy félszáz faluval kell a Csíki-
medencében számolni, és ez a szám, a régészeti leletek alapján, az Árpád-korban sem lehetett 
lényegesen kisebb. 

 
 

7.1.2. Szegek, tízesek 
Fent már néhány esetben jeleztem, hogy egyes falvak mellett elkülönülő, -szeg 

utótaggal megnevezett részek állnak. Éppen ezért Csík középkori településtörténetének 
vizsgálata során megkerülhetetlen feladat a több, egymástól elkülönült részből álló 
települések kérdése. Csík középkori településtörténeti kérdéseivel foglalkozva hamar 
találkoztam azzal a problémával, hogy mikor mit tekinthetünk önálló falunak, és ezeknek a 
falvaknak mi a viszonya az újkortól adatolható tízesekkel.1549 A régészeti adatok, a helynevek 
és a filiális viszonyok alapján már korábban arra jutottam, hogy a középkorban jóval több 
településsel kell számolni Csík területén, mint amennyit ma a köztudat önálló faluként 
ismer,1550 de e kérdésben sokáig nehezen értelmezhető volt a tízesek szerepe a 
településtörténeti folyamatokban. A bizonytalanságokat két nemrégiben megjelent kitűnő 
munka adatai segítettek meghaladni. Szabó T. Attila Csíkra is vonatkozó történeti 
helynévgyűjteménye és Bárth János csíkszentgyörgyi tízesekről szóló kötete.1551 Az alábbi 
gondolatokkal e két tudós munkássága előtt kívánok tisztelegni. 

A néprajzi irodalomban a klasszikus falumorfológia szerint az egymástól elhatárolódó, 
de egy közigazgatási keretbe tartozó kis házcsoportokból álló település együtteseket szeges, 
vagy szeres településnek nevezik.1552 Ez a faluforma Csíkban meglehetősen gyakori, és nem 
csak a helytörténeti, de a szakirodalom is többnyire a tízesek kérdéséhez kapcsolta. Az 
alapvető nehézséget a terminológiai és a fogalmi zűrzavar okozza. Ezen nem segít a 
helytörténeti irodalom érthető, de meglehetősen makacs szándéka, amely minden áron a tízes 
régi, archaikus voltát kívánta igazolni, anélkül azonban, hogy minden esetben tisztázta volna, 
hogy mit is ért tulajdonképpen a kifejezésen.1553 Így aztán több, egymáshoz nem kapcsolódó 
tömbökből álló települési forma, a hadi beosztás, az adminisztrációs egység (legyen az 
gazdasági, társadalmi vagy egyéb), olykor falurész és a filiális települések esetében egyaránt 
alkalmazták a tízes elnevezést, ami óhatatlanul kavarodáshoz vezetett. 

Nem tekinthető merev szabálynak, de a települések fejlődési folyamatai általában a 
szórványtelepülés-halmazos település irányt követik,1554 ami egyben kronológiai fogódzót is 
jelent. Ugyanakkor átmeneti formaként értékelik azokat a településeket, amelyeket szeres, 
szeges jelzővel illetnek, és amelyek fő sajátossága, hogy lakóegységei több bokorba, térben 
elkülönülten csoportosulnak, de mégis együtt egy közigazgatási egységet, egy falut 
alkotnak.1555 Az őrségi, göcseji településekről írták: a szegek, ill. szerek tagolt területen jöttek 

                                                 
1548 Itt köszönöm meg Jánosi Csaba e kérdésben nyújtott segítségét. 
1549 Botár 2001b 44-51., illetve részletesen Botár 2011d.  
1550 Botár 2001a, 127-129. 
1551 Szabó T. 2006., Bárth 2007. 
1552 Bárth 1996. 199-201., Bárth 1997. 50. 
1553 Kutatástörténeti áttekintéshez lásd Bárth 1997, 50-76., Ambrus 2010, 9-16., 2012. 14-24. 
1554 Mendöl 1963. 217-18., Szabó 1969. 148., Bárth 1997. 40. Ennek szemléletes példája a nógrádi Nenigh falu, 
ahol a 13. század végén a házak egymástól "nyíllövésnyire" helyezkedtek el. Vö. Szent Margit 244.,248., 250. 
1555 Bárth 1996. 199-201. 
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létre, a házat és a szert a szántók vették körül. „Halmaz előtti állapotot képviseltek és az idők 
folyamán térbelileg is összenőttek közös faluvá, vagy külön falvakká váltak szét. A földrajzi 
körülmények hasonló alakú településeket a középkorban más helyen is - így Erdélyben is - 
kialakítottak. Bizonyos hasonlóságot mutattak … az erdőfoltos tisztásokból összeálló falvak 
is. A szeres falvak kontinuitása legtöbbször az eredettől máig nyomon követhető".1556 A 
települések irtással jöttek létre, kialakulásuk a 12-13. századra tehető, falvak szétrajzásával, 
szórványok terebélyesedésével, nemzetségi telephellyé formálódásával függ össze. Fontos, 
hogy ezek a falvak több szerből állnak, ezek néhány teleknyire, vagy 1-2 km távolságra 
fekszenek egymástól. Folyamatosan mozognak, és a lazább utcavonal nélküliek tekinthetők 
régebbinek.1557 A területen végzett terepbejárások lényeges eredménye, hogy sikerült 
kimutatni a szegek Árpád-kori létét, eredetét.1558 Az sem mellékes, hogy a dunántúli szeres, 
szeges települések lakói határőrzéssel foglalkozó kisnemesek voltak, kik falvaikat, földjeiket 
irtással szerezték meg.1559 Hasonló földrajzi körülmények között, hasonló társadalmi-
gazdasági folyamatok mehettek végbe a Csíki-medencében is. 

A fenti területek és a Székelyföld, ezen belül Csík, szoros kapcsolatára többen 
rámutattak, ma már településtörténeti közhely, hogy a székelység egy része onnan költözött 
mai lakhelyére. Erre nyelvjárási, helynévi nyomok is mutatnak.1560 A fentiek alapján azt 
gondolhatjuk, hogy a csíki Kencseszeg, Szeretszeg, Csatószeg, Tenkeszeg nevében és 
településformájában is őrzi a nyugat dunántúli szeges falvak jellemzőit. 

Tekintettel arra azonban, hogy a történeti forrásokban Csík csak a 14. században tűnik 
fel, és ezt követően is csak szórványos adataink vannak a 16. század második feléig, a szegek 
kezdeteit illetően csak közvetett adatokat gyűjthetünk. Az írott adatok alapján biztosra 
vehetjük, hogy kialakulásuk már jóval a 16. század előtt megtörtént, hiszen Csatószeg ekkor 
már nem „igazi” szeg, hanem önálló településsé fejlődve, egyedül szerepel, így tényleges 
„szeg”, azaz valamely település tartozéka, csak ennél jóval korábban lehetett.1561 Csatószeg 
valamikor az Árpád-kor végén már biztosan kialakult, a belterületen ugyanis 13-14. századi 
cserepek is előkerültek. A helynév –szeg tagja arra utal, hogy eredetileg egy 
„anyatelepüléshez” képest másodlagos településrész. Ez a korábbi település valószínűleg a 
Szentsimon északi oldalán található (Tsz istállók, Homokbánya) Árpád-korig visszanyúló 
lelőhellyel lehet azonos, bár nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét sem, hogy a közelebbi, 
Szentegyházasfalva/Szentegyházasfalu nevű rész („tízes”)1562 szege is lehetett. Ez utóbbi 
lehetőséget azonban régészeti adatok egyelőre bizonytalanul támogatják, a templom 
környékéről egyelőre csak szórványos, Árpád-kor végi telepnyomokat ismerünk. Az tűnik 
valószínűbbnek tehát, hogy a templom két Árpád-kori település közé épült. A templom 
titulusa viszont kiszorította a távolabbi kora Árpád-kori falu nevét, míg annak a szege 
megtartotta régi nevét.  

A ma Szentkirályhoz tartozó, szintén balparti Kencseszeg, eredetileg minden 
bizonnyal Poklond (utóbb Poklondfalva) szege lehetett. Kettejük közül a régészeti elletek 
alapján Poklondfalva egyértelműen korábbi, ahol 11-12. századi lelőhelyeket ismerünk, míg 
Kencseszeg belterületén, közvetlen szomszédságában nem tudunk Árpád-kori lelőhelyről. 
Természetesen az sem kizárt, hogy Kencseszeg a Őrház lelőhely (ld. Adattár) elpusztult 11-
12. századi településének volt eredetileg a „szege”, de Csatószegtől eltérően a későbbiekben 
nem fejlődött önálló településsé. 

                                                 
1556 Szabó 1969. 155-56. 
1557 Szabó 1969. 155-56, Bárth 1997. 74-76. 
1558 Müller 1971. 81-83.,  
1559 Bárth 1996. 199. 
1560 Benkő L. 1991. 60. 
1561 SzO II/220., 275.  
1562 Csomortáni 2005. 140. A helynév legkorábbi (?) adatolását az I. kat. felmérésről ismerem (Templum Alija). 
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Ezzel szemben Szeretszeg, a fent már idézett írott adatok alapján, egy időben önálló 
településsé volt, de neve alapján világos, hogy eredetileg csak Tusnád (netán Lázárfalva?) 
egyik szege lehetett.1563 Régészeti adatok alapján ez a település(rész) már létrejött a 14. 
századra. 

A ma Csíkszentimre részeként ismert, de egykor önálló Bedecstől délre terült el 
Tenkeszeg. Noha későn említett neve (az Tőnke szegj neme udvarház 1671-ből1564) mára már 
eltűnt, de a halmazosodott Bedecstől való távolsága és a helynév miatt kétségtelen, hogy itt 
egykor valóban volt egy elkülönülő szeg. Területén a régészeti leletek Árpád-kor település 
létét igazolják. A túlparti Oltelvének is nevezett részen, a középkori Szentimre falu területén 
több településrész is található, melyek nem csak nevük, de elkülönülő elhelyezkedésük miatt 
is szegnek tekinthetők: Sándor-szeg, Pál-szeg. Itt hasonló folyamat játszódott le, mint 
Csíkszentsimon – Csatószeg esetében. A Szent Imre plébániatemplom ugyanis a bedecsi, 
tenkeszegi oldalon áll, míg Szentimrének a középkorban a túlparti, templom nélküli (!) 
részeket hívták. 

A szegek időrendjét illetően a jelenlegi kutatási helyzet ellenére is érdemes 
megjegyezni, hogy úgy tűnik, az itteni leletek későbbiek, mint a szomszédos 
„anyatelepülések” lelőhelyei. Amennyiben ezt a későbbi kutatások nem módosítják, akkor 
kézenfekvő következtetésnek tűnik, hogy a szegek létrejötte az Árpád-kor végére tehető1565, 
és nagy valószínűséggel nem függetleníthető a székely betelepüléstől sem. Különösen annak 
ismeretében, hogy a csíki székely nyelvjárás éppen azzal az őrségi nyelvjárással rokonítható, 
amelynek területén a szeges, szeres települési forma, és az ebből képzett helynevek 
meglehetősen gyakoriak.  

Alcsíkon tehát több esetben is igazolható a szeges települések léte, vagy másként 
fogalmazva az, hogy a falvak mellett szegek álltak a középkorban. Ezt a kérdést csak 
látszólag bonyolítja az a tény, hogy -szeg, -szer összetételű helynév majd minden faluban 
akad, ha másként nem, Alszeg, Felszeg formában. A legtöbb esetben azonban ma már nem 
beszélhetünk igazi szeges településekről, e helynevek többsége későbbi névdivat terméke, 
analógiás névadással keletkezett (akárcsak az ezek szinonimájaként használt számtalan tízes), 
és általában halmazfalvak részeit jelölik így. Ilyenek már viszonylag korán kialakulhattak, 
amire jó példa a 17. század elejéről ismert csíkszentsimoni Barták-szege.1566 E különböző –
szeg összetételű helynevek kapcsán akkor gyanakodhatunk régi, halmozosodás során eltűnt 
valódi szegekre, ha ezt régészeti terepbejárással igazolt adatok, netán a falualaprajz 
sajátosságai valószínűvé teszik. 

Elkülönülő falurészek, szegek (?) másutt is létezhettek Csíkban, de a falvak 
belterületének megnövekedése során ezek egy idő után összenőttek, és a kialakult 
halmazosodott falvak alaprajzán ma szinte lehetetlen szétválasztani az eredeti kisebb 
települési egységeket. A 18. század végi állapotokat tükröző I. katonai felmérésen azonban 
még több, mai halmazfalu esetében jól látható, hogy egykor több, egymástól jól elkülönülő 
részből – szegből (?) állt. Ilyen például a két külön részből álló Borzsova, ahol ma is él az Al-, 
Felszeg megnevezések, de említhetjük Dánfalvát is, ahol legalább két-három, jól elhatárolódó 
halmazosodott rész vehető ki, melyeknek saját neveik vannak: Dánfalva, Oltfalu, Város. 
Csíkszentmihályon a templom jól láthatóan két halmazosodott települési góc között 
helyezkedik el, és a falu belterületi helynevei között -szeg és -szer egyaránt előfordul.1567 Ez 

                                                 
1563 A megítélés ingadozására utal a 17. században adatolt Tusnádszeretszeg megnevezés is. Szabó T. 2006. 71-
72. (1617).  
1564 Szabó T. 2006. 25. 
1565 Az elképzelést a legújabb székelyföldi összefoglalás is elfogadta, ld. Benkő 2012. 86. 
1566 Szabó T. 2006. 49. 
1567 Csomortáni 2006. 142. 
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esetekben azonban nem rendelkezünk egyértelmű terepbejárási adatokkal a falurészek (falvak, 
szegek?) keltezéséhez. 

 
A halmazosodás előtti alaprajzot mutató mai falvakról feltehetjük, hogy korai 

szerkezetüket őrizték meg. A szakirodalomban megfogalmazott jellemzőknek a csíki 
települések jó része maradéktalanul megfelel. Szentlélek, Mindszent, Szentimre (jobb parti 
része), Tusnád stb. egyaránt több egymástól térben elhatárolódó falurészből állt, illetve áll. E 
települések egy része korábban önálló falunak számított (ld. fent), más részük vélhetően ezek 
kirajzásai, „szegei” lehettek, de a névdivat változása miatt ma csupán tízesként ismerjük őket. 
Ha felvetésünk helyes, akkor a mai mindszenti és szentléleki „klasszikus” tízesek eredetileg a 
középkori Mindszent, Szentlélek és Boroszló falu szegei lehettek, míg Hosszúaszó önálló 
településnek számított. A mindszenti és szentléleki szegek bizonyíthatóan középkori 
eredetűek és esetenként „vándoroltak” is. Terepbejárásaink során a mai „tízesek” belterületén, 
illetve között több helyen is azonosítottunk 12-14. századi telepnyomokat. Jellemző azonban, 
hogy elhelyezkedésüket mindig a befolyó patakok határozták meg és ez nem csak a völgybe 
szorult településrészek esetében figyelhető meg 

A falvak és részeik helyszíni és térképes vizsgálata kapcsén kijelenthető, hogy ezek 
elhelyezkedésében a rendelkezésre álló tájelemek lehető legjobb kihasználása volt az alapvető 
tényező. Az egyes szegek nemcsak az ártér szélére, hanem az abba beletorkolló patak partján, 
kisebb völgyekben pedig patakok összefolyása mentén jöttek létre, és ez már eleve arra 
kényszeríthette a csoport többi tagjait, hogy a szomszédos befolyásnál válasszanak házhelyet 
(már ha ez egyidejű kialakulás). Csíkmindszenten a falu több részre oszló részeinek, 
„tízeseinek” ebben rejlő eredetét a 19. században a helyiek még világosan látták: „külömben a 
megtelepedéskor az elővíz közelebb valósága miatt több részre van osztva, és ezért neveztetik 
Jozsa, Hoszszuszo és Boroszlo tízeseknek, de csak egy közönség Mindszent név alatt.”1568 

E kettős igény - ártér széle és patakbefolyás, összefolyás - jól érzékelhető szinte 
valamennyi szeges településnél. Régészeti adatok nélkül eldönthetetlen, hogy egy nagyobb 
összetartozó közösség egyszerre települt-e szét, mégis egy falut alkotva, vagy egy korai 
magból a túlnépesedés, súlyosbodó földigény miatt kiszorulók kerestek az eredeti település 
szomszédságában hasonló feltételeket és alapítottak saját teleprészt. Ha ez utóbbi lehetőség 
helyes, akkor arra utal, hogy ekkor még bőven volt rendelkezésre álló, szabad föld, és 
ugyanakkor talán arra is, hogy az eredeti településnek már kialakult határa volt. A falvak 
alaprajzának kialakulását tehát elsősorban időben folyamatos elhúzódó települési folyamat 
nyomának gondolom.1569 

A -falva utótagos helynevek kapcsán korábban említettem, hogy az utótag később is 
kapcsolódhatott egy korábban puszta nominatívuszos személynévből alakult helynévhez (ld. 
még a Helynevek fejezetet). Éppen emiatt nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét, hogy a –szeg, 
-szege utótagok egy része szintén csak utóbb, analógiás névadással ragadt egy korábbi 
helynévhez. Ez esetben tehát valójában ezeket a településeket nem szegeknek, hanem önálló 
kis falvaknak kellene tekintsük. E vonatkozásban némi támpontot a régészeti leletek adhatnak, 
amennyiben a „szegek” területéről előkerülnek olyan korai leletek (11-12. század), melyek 
korábbiak az utótagos helynevek divatjánál (13-14. század), illetve a szeges települési formát 
meghonosító székelyek 13. századi betelepedésénél. 

 
Csíkban a kisebb, elkülönülő települési egységeket, tehát nem csak a belterületi 

szerveződéseket, ma általánosan tízesnek nevezik és többen úgy vélik, e tízesek kialakulása a 
középkorban, sőt már a falvak létrejötte körüli időben gyökerezik, megint mások egyenesen 

                                                 
1568 Pesty 1864. 
1569 Ld. még Takács 1964. 516. 
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azt vallják, hogy a tízesekből alakultak a falvak.1570 A néprajzi és helytörténeti irodalomban a 
tízesekkel gyakran egybevették a szegeket, holott ezek írásos adatolása jóval korábbiak, mint 
a tízesek első említése. Ugyanakkor adataink alapján az is világos, hogy Csíkban a szegek 
eredetileg valóban térben elkülönülő településrészt jelöltek és nem csupán belterületi 
alegységeket. Ezek korai létét a régészeti adatok is igazolják. 

A rendelkezésre álló középkori adatok meglehetősen egyértelműen azt mutatják, hogy 
a helynévadásban a tízesek csak utólag váltak, és nem is mindenhol, az elkülönülő 
településrészek neveivé, azokat eredendően szegeknek hívták. A néprajzos Bárth János 
nagyon óvatos a tízesek megítélését illetően, szerinte a dilemmát az a kérdés okozza, hogy 
nem tudni, ez a hajdani középkori társadalmi tízes szervezet települési nyoma-e, avagy régi 
társadalomtörténeti szó újjáélesztett használata. A csíki tízesekhez hasonló tizedek, azaz egy-
egy településen belüli kisebb, részleges autonómiával rendelkező településrészek másutt is 
létrejöttek, így ez korántsem csíki, székely sajátosság.1571 A homályt még fokozza, hogy a 
tízesek számukat, nevüket, esetenként helyüket is változtatják, ráadásul a tízes, mint települési 
és közigazgatási keret keveredik a településrend családi bokraival. Csíkszentlélek tízesei 
kapcsán fogalmazta meg: „hajdanán bizonyára külön falvakként éltek”, négy aprócska falu 
önálló határral, de közös intézményekkel (templom, iskola, községháza, közbirtok).1572 

Szintén visszafogottan foglalt állást ebben a történészi oldal is: a tízesben praktikus 
települési egységet lát, melyet a jobb szervezhetőség igénye hívott életre elsősorban nagy 
falvak esetében, és amelyek felállítását a 17. századi katonai elöljárók kifejezetten 
elrendelték.1573 

A sóvidéki régészeti-történeti kutatások nyomán Sófalvi András egyértelműen 
amellett foglal állást, hogy a tízesek a későközépkori demográfiai növekedés és megváltozott 
gazdasági-társadalmi viszonyok hatására jöttek létre.1574 

A tízes, mint „adminisztrációs” egység már a későközépkorban is létezett, a 
gyergyóújfalvi falutörvény már 1581-ben említi. Az eredetileg tehát társadalmi (hadi) 
egységet jelölő tízes kifejezést a későbbiekben alkalmazni kezdték települési egységekre is, 
noha ez morfológiailag a szeges, szeres településnek felel meg. A helynevekben, e tekintetben 
ma teljes zűrzavar uralkodik, több esetben adatokkal igazolható a névingadozás vagy 
névváltás, a -falva, -szeg, tízes kifejezések következetlenül, gyakran cserélődve fordulnak elő. 

A tisztánlátást nagyban nehezíti, hogy a kérdéshez kapcsolódó kronológiai, helynévi, 
települési rétegeket, a különböző társadalmi, gazdasági mozgatórugókat nem mindig lehet 
egyértelműen szétválasztani, emiatt a kutatásban és a helynevekben is keverednek a fogalmak. 
Ennek ellenére úgy tűnik, a –tíz, –tízes helynevek utólagosak, a tízes megnevezést is csak a 
későbbiekben kezdték az önállóságukat elvesztő kisebb falvakra, filiákra, illetve szegekre 
alkalmazni. 

A -tíz, tízes megnevezések egyértelmű utólagos voltát jól példázzák a kászoni Altíz, 
Feltíz falvak esete. Ezeket az oklevelek ugyanis csak a 18. századtól nevezik így, korábban 
következetesen Alsó- és Felsőfalunak hívták őket, azaz a középkorban falunak tekintették 
őket és csak utóbb váltak „tízesekké”!1575 Nagyon fontos a szeg-tízes névdivat, névváltás 
kérdéséhez és időrendjéhez, hogy Szentimre szegeinek nevei között ilyeneket találunk: Alszeg 
tízes, Felszeg tízes. Magyarán a tízes név és jelentéstartalom utólag csapódott egy korábbi 
települési formát jelölő –szeges helynévhez. Véleményem szerint tehát korábbiaknak a szeges 
helynevek (és természetesen a szeges települési forma) tekinthetők, és éppen ezért a több 

                                                 
1570 E véleményen legutóbb Ambrus 2012., bő irodalommal. 
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részből álló csíki falvak esetében helyesebbnek tartom a szeges falu meghatározást, az 
elkülönülő falurészek esetében pedig a szegek elnevezést. 

A fejedelemség- és újkori határőrség megszervezésével feltehetően támaszkodtak a 
korábbi gyakorlatra, amely végső soron az Árpád-kori várnépi szervezetre vezethető 
vissza.1576 Ettől függetlenül nincs arra vonatkozó adatunk, hogy a tízes (katonai, társadalmi, 
gazdasági) kereteknek közvetlen közük lenne a falvak, vagy szegek kialakulásához. 

Ezzel természetesen nem azt állítom, hogy a tízes katonai-társadalmi szervezet az 
Árpád-korban ne lett volna élő gyakorlat, de megannyi vélemény ellenére sem látom 
bizonyítottnak, hogy a falvak kialakulása, szerkezete szorosan összekapcsolható lenne ezzel. 
Tény ugyanakkor az is, hogy bármennyi erőfeszítés is irányult arra, hogy a szeges, Csíkban a 
„tízes” településformát, az elkülönülő kis települési egységeket valahogyan az Árpád- vagy 
honfoglalás kori (netán még régebbi, távolabbi előzményekre visszamenő) tízes társadalmi, 
hadi szervezetből levezessék, erre sem másutt, sem itt Csíkban nincsenek konkrét adatok. 
Arra meg végkép nincs adat, hogy a „tízesenként” letelepedő „nemzetségi bokrokból” 
alakultak volna ki a mai falvak. 

Amennyiben a forrásokat és a helynevek időrendjét nézzük, ki kell jelenteni, hogy a 
„tízes”, mint önálló, körülhatárolható települési egység középkori írott forrásból nem ismert. 
A tízes, mint „adminisztrációs” egység legkorábbi említése a gyergyóújfalvi falutörvényben 
1581-ben adatolt.1577 Amennyiben a középkorban a „tízest” valóban szerepet játszott volna a 
települések kialakulásában, netán ennek eredményeképp a tízes kifejezés a falu, falurész 
szinonimája lett volna, akkor a -falva, -szeg(e), -laka, -telke összetételű helynevek mintájára 
bizonyára több -tíz, -tíze, -tízes, -tízese nevű településről kellene középkori adatunk legyen, 
de ilyet egyet sem ismerünk! 

A „tízes” megnevezés tehát csak utólag, valamikor a 16. századot követően szorított 
háttérbe több olyan elemet a településekre vonatkozó elnevezések, fogalmak és viszonyok 
közül, amelyekről viszont történeti forrásaink vannak arról, hogy már a középkorban is 
léteztek és ma is fellelhetők, mint a falu, szeg, szer, filia (plébániatemplommal nem 
rendelkező település). A fenti elemek olykor valóban összefügghetnek, egyeztethetők, de 
határozottan nem azonosak, felcserélhetőek egymással. 

Nem ismerjük annak a folyamatnak a részleteit, amelynek során (az eredendően hadi, 
társadalmi szervezetre vonatkozó) tízes elnevezést fokozatosan, némi jelentésbővüléssel, az 
egyes települések részeire, később a különböző társulásokra is alkalmazni kezdték. Így az egy 
idő után egyszerre bírt közigazgatási, katonai, jogi alany, utca, falurész, stb. tartalommal, ill. 
jelentéssel. Ennek köszönhető, hogy az elkülönülő falurészek neve egy idő után a szinonim 
fogalomként értelmezett szeg, ill. tízes lett. E kérdés tisztázása az eljövendő kutatások 
feladata lesz. 

Az már csak későbbi fejlemény, hogy a falvak halmazosodásával, vagy egyszerűen a 
névdivat és analógiás elnevezések miatt a szegek és tízes megjelölés gyakran morfológiailag 
nem szeges falurészek elnevezéseként is elterjedt, de ennek ismertetése már túlmutat jelenlegi 
témánkon. Az írott és régészeti adatok, a helynevek alapján tehát magam nem látom 
igazoltnak, hogy a csíki falvak „tízesekből” alakultak volna, illetve, hogy a falvak 
elhelyezkedése, szerkezete közvetlen, szerves kapcsolatban lenne a székelyeknek csak a kora 
újkortól adatolt tízes alapú hadi szervezetével. A források csupán falvakat, szegeket említenek 
a 16. század végéig. Az utóbb „tízesnek” nevezett falurészek a középkorban adatolhatóan 
önálló települések, vagy falvak szegei voltak. Emiatt a székely, csíki jellegzetességnek tartott 
elkülönülő település(rész)ekből álló „tízes” településszerkezetet a nyugat-magyarországi, 
adatokkal egyezően középkori gyökerű, szeges típusúnak tartom, amely szorosan összefügg a 
terület táji-települési adottságaival is. A tízes megnevezés, amely eredetileg hadászati, 
                                                 
1576 Kristó 1996. 67-79. 
1577 Imreh 1983. 67-68. 
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társadalmi, gazdasági szervezettségekre vonatkozott csak utóbb vált településrészek 
nevévé.1578 A legfrissebb régészeti összefoglalás viszont magáévá tette a csíki 
településtörténeti modellt, sőt további háromszéki és keresztúrszéki régészeti példával 
egészítette ki.1579  

Fontos kérdés annak a kiderítése, hogy az itteni szegek a dunántúli szegek, szerek 
mintájára, az onnan ideköltöző székelyek által alakultak ki, vagy csupán arról van szó, hogy 
hasonló földrajzi és társadalmi környezet hatására párhuzamos fejlődés ment végbe a Kárpá-
medence két távoli tájegységén, amit a beköltöző székelyek „csak” megörököltek. 
Amennyiben a szeges településeket egyértelműen a beköltöző őrségi székelyekhez kívánjuk 
kötni, akkor magyarázattal tartozunk arra az eltérésre, hogy ez miért csak Csíkban alakult ki, 
maradt fenn. Ez elvileg magyarázható lenne azzal, hogy elsősorban a csíki székelyek jöttek a 
dunántúli szeges településekről, de ezt a kézenfekvő megoldást néhány körülmény 
bizonytalanná teszi. A nyelvjárási adatok alapján a nyelvészek arra jutottak, hogy Csík 
székely betelepülése Háromszék felől történt, ott azonban „klasszikus” szeg utótaggal ellátott 
településnevek nem adatolhatóak. Tény ugyanakkor, hogy Futásfalva, Oltszem, illetve 
Lemhény esetében az I. katonai felmérésen még jól megfigyelhető, hogy több elkülönülő 
részből álltak. Ugyanakkor hiányzik ez a települési forma Udvarhelyszéken is, holott a 
legújabb antropológiai kutatások a csíki és udvarhelyi székelység viszonylag szoros embertani 
kapcsolatára derítettek fényt,1580 míg nyelvjárási szempontból meg eltérő előtörténetük 
valószínűsíthető. A csíki és udvarhelyszéki falvak eltérő települési formáinak azonban nyilván 
nem „őstörténeti okai (tehát a csíki és az udvarhelyi székelyek korai történetének és 
dialektusának egyező vagy eltérő vonásai) voltak, hanem az alapvetően eltérő geomorfológiai 
környezet lehet a meghatározó tényező. 

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a tatárjárás igen érzékenyen érinthette a keleti 
medencék településhálózatát, amelynek újjáéledése már nagyobb valószínűséggel köthető a 
székelyekhez. Az elpusztult falvak és pusztatemplomok „hiánya” véleményem szerint 
azonban nem a tatárjárás viszonylag csekély hatásának tulajdonítható,1581 hanem sokkal 
inkább annak, hogy az erdőkkel, árterekkel amúgy is szűkített domb-, és hegyvidéki 
völgyekben nem volt arra lehetőség, hogy a tatárjárást követően teljesen eltérő település és 
templomhálózat jöjjön létre. Visszatérve a korábbi gondolatmenethez, a székely beköltözés a 
települések közötti „rangsor”, a faluhatárok, illetve a helynévanyag megváltozásával is együtt 
járhatott. Így a korábbi kis falvak, településcsírák könnyen válhattak egy új, vagy ekkor 
újratelepülő falu „szegévé”, illetve utóbb „tízesévé”.1582 Éppen ezért valószínűbb 
megoldásnak tűnik, hogy Csíkban a beköltöző székelyek a helyben talált kisebb 
településeknek adták dunántúli településeik mintájára analógiás névadással a Csató-, Szeret- 
Tenkeszeg neveket. 

 
 

7.1.3. A középkori faluhálózat és a székelyek 
A tatárjárás, a szegek és az Árpád-kori településhálózat kapcsán immár 

megkerülhetetlenné vált annak összegzése, hogy nézetünk szerint mikorra tehető a székely 
beköltözés időpontja a Csíki-medencében. A kérdéskör áttekintésétől Benkő Elek legújabb, 
Székelyföld középkorát és a székelység középkori történetét tárgyaló monografikus 
összefoglalása sem ment fel minket1583, annál is inkább, mert ezzel kapcsolatos nézetem 

                                                 
1578 Botár 2011/d. 
1579 Benkő 2012. 79-86. 
1580 Benkő 2012. 66-67. 
1581 Erről Benkő 2012. 93. 
1582 Botár 2011d, Benkő 2012. 80. 
1583 Benkő 2012. 
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különbözik témavezetőm álláspontjától. Bizonyára nem kell részletezni, hogy az eltérő 
vélemények ütköztetése nem a tiszteletlenség, a minden áron újat mondás szándékának a jele. 
Éppen Benkő Elek téma iránti elkötelezettsége sarkall arra, hogy újra terítékre vegyük a 
kérdést. Ellenkező esetben ugyanis, ismerve Benkő véleményének súlyát Erdélyi középkori 
régészetével kapcsolatban, olyan nézetek válhatnak egyeduralkodóvá a szakirodalomban, 
melyek bizonyítása véleményem szerint nem teljesen kielégítő. 

Benkő legújabb összefoglalásaiban ugyanis, bár nem tartja lezártnak a kérdést, egyre 
határozottabban állítja, hogy a jelenlegi Székelyföld Árpád-kori lelőhelyeinek túlnyomó 
többsége, így a telepek és a templomok jelentős része is a székelyekhez köthető, olyanformán, 
hogy „a székelyekhez köthető településhálózat kialakulását Udvarhelyszék területén a 12. 
századra, a Csíki- és Gyergyói-medencében pedig legkésőbb a 13. századra valószínűsíti”.1584 
Csík esetében a legújabb régészeti adatok figyelembevételével ugyanakkor egyrészt továbbra 
is számol azzal, hogy a székelyek 13. század körüli betelepedését megelőzhették a küküllei 
főesperesség területén álló 12-13. századi templomok és így települések is. 1585 

A székelyek csíki beköltözésének időpontját illetően nem látom indokoltnak, hogy a 
korábbi régészeti, történeti, és nyelvészeti irodalom ezzel kapcsolatos megállapításait 
elvessük. Szűkebb témánkkal kezdve, elsőként a székelykeresztúri régészeti topográfia 
vonatkozó legfontosabb tanulságait idézem. A szentábrahámi templom első periódusa és 
kortárs lelőhelyek kapcsán: „Az épület első periódusa legkésőbb a 12. század első felére, 
közepére tehető, s ez az időpont egyben a tárgyalt falvak keletkezésének felső időhatára is”, 
illetve „területünkön több, időben egymást követő Árpád-kori magyar népréteg léte 
valószínűsíthető, melyek közül a legkorábbi minden bizonnyal még nem volt székely 
eredetű.” Ezt követően „A településrend változását, a lelőhelyek számának hirtelen, mintegy 
két és félszeres növekedését kimutató régészeti topográfiai kutatás alapbizonyítékot talált a 
terület székely betelepítésének kérdésében. A fenti minőségi ugrást ugyanis már nem 
tulajdoníthatjuk a spontán népszaporulatnak, hanem új népesség, a telegdi székelyek 
megjelenésével hozzuk kapcsolatba. A … régészeti megfigyelések azt sejtetik, hogy az új 
betelepedés a 12-13. század fordulóján vagy a 13. század elején történt meg.”1586 

Ezzel vannak összhangban saját régészeti adataink is. Csíkban mintegy 15-20 
lelőhelyet ismerünk, ahonnan tatárjárás előtti, gyakran 11-12. századi leletek kerültek elő 
(hullámvonalköteges, rádlis, körömbenyomásos, belső peremdíszes, fésűs beböködésű 
edénytöredékek Csíkcsicsó, Csíkdánfalva, Csíkszentgyörgy, Csíkszentimre-
Zöldfák/Bedecs/Tenkeszeg, Csíkszentkirály-borvíztöltőde, Csíkszentlélek-Bánátus,  
Kászonújfalu, Csíkszentmárton, Csíkszentsimon-homokbánya, Csobotfalva-Fodor-kert, 
Göröcsfalva, Kotormány, Poklondfalva-Karimósarka/Vitos-kert/Őrház, Zsögöd-homokbánya, 
Vacsárcsi területéről). Fontos hangsúlyozni, hogy ez a lelethorizont majd minden nagyobb 
lelőhelyen megtalálható (alcsíki homokbányák), ill. szinte mindenütt jelentkezik, ahol 
nagyobb felületű ásatás folyt (pl. Somlyó, Vacsárcsi, Szentlélek). Ne feledjük e korszakban a 
viszonylag szellősebb településkép, és az ezzel járó régészeti leletszegénység a jellemző, ezért 
a belterületeken szórványosan előkerülő korabeli leletek (pl. Csíkszentgyörgy, Csicsó, 
Dánfalva, stb.) azt sejtetik, hogy ez a települési réteg jóval általánosabb lehetett, mint ahogy 
azt korábban elképzeltük. A székelyeket a 13. század elejéig azonban még belső Erdélyben 
említik, így ez a leletkör hozzájuk aligha köthető. A székelyek keletre mozdulásának első 
ismert írott adata 1213-ból ismert, amikor Vilmos erdélyi püspök a barcasági (Burza/Borza 
földi) lakosok tizedét átengedi a lovagoknak, a (majdan) odaköltöző magyarok és székelyek 
tizedének a kivételével.1587 A történetírás az írott adatok alapján 13. századi keletre 
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költözéssel, betelepüléssel számol.1588 A helynevek alapján a történeti helynévtan is jelentős 
13-14. századi betelepülést rekonstruált.1589 

Fentiek alapján a székelyek csíki betelepedése a 13. század első felére, talán inkább a 
tatárjárás utánra valószínűsíthető, és ehhez az időszakhoz köthető a templomcímes és –falva 
utótagos helynevek nagy száma, a szegek megjelenése is. A földrajzi környezeti adottságok 
miatt a székely beköltözés azonban nem járt alapvetően új településhálózat kialakulásával. 

A 13-14. századi falvak jelentős részben korábbi települések folytatói, azzal a 
megjegyzéssel, hogy ekkoriban, részben a tatárjárás, részben a településkép általános 
átalakulása miatt egyfajta koncentrálódás érzékelhető. Jelenlegi ismeretim szerint a 13. 
században beköltöző székelyek tehát nem létrehozói voltak a csíki falvaknak, csupán 
„örökösei” és folytatói, illetve hozzájuk köthető a településhálózat végleges, máig továbbélő 
kialakulása is.  

 
 

7.1.4. Összefoglaló 
A régészeti és okleveles adatok alapján azt mondhatjuk, hogy a középkor folyamán a 

csíki településhálózat és a települések szerkezete is sokat változott. A falvak kialakulása 
idején, az Árpád-korban több kisebb településsel kell számolni, amelyek belső szerkezete 
meglehetősen laza, szellős lehetett. Ezek a lelőhelyek azonban nem tekinthetők a mai 
faluhálózat közvetlen előzményeinek, hiszen több esetben jelentős távolságra esnek a mai 
falvak belterületétől. Az Árpád-kor végére azonban nagyjából a mostani állapotoknak 
megfelelően rögzültek a falvak határai. Aligha véletlen, hogy 14. századnál későbbi 
telepnyomokat már alig találunk a mai külterületeken. 

Ez a települési rendszer kezdetben kisebb, egymástól jól elkülönülő falvacskákból állt. 
A kis falvak alkotta településhálózat a középkor végéig fennmaradt, azt még utolsó 
pillanatban rögzítették a 16. századi összeírások. E korai települések szomszédságában már 
viszonylag korán, a 13-14. században is alakulhattak ki szegek, melyek egy része önálló 
faluvá vált (Csatószeg, Szeretszeg), mások megmaradtak az eredeti település alegységének 
(Kencseszeg, Tenkeszeg).  

A falvak alapterületének növekedésével, a halmazosodással e települések több helyen 
már összeértek, így eredeti identitásukat fokozatosan elveszítették. Ez a folyamat a 16. 
században már javában tartott, hiszen már ekkor sem volt teljesen egyértelmű, hogy az amúgy 
kicsiny, de összenőtt falvak önállóak-e, avagy egy nagyobb egység részei. A korábbi kis 
falvak egyesüléséből létrejövő nagy falvak jellemzően a plébániaviszonyok mentén 
szerveződtek, gyakran a templom védőszentje lett az így kialakult település névadója. Ez 
tükröződik az összeírások Szentgyörgy cum Jenőfalva et Moniasd et Körösmény jellegű 
megfogalmazásaiban. Ez a folyamat olyan esetekben is megfigyelhető, ahol a falvak nem 
nőttek össze egyetlen halmazfaluvá (Csíkszentkirály). A korábbi falvak identitásának egyes 
elemei, a saját erdő, határ, helynév azonban a jelenkorig tovább éltek, amit az újkori 
tízesekben öröklődött meg. A középkori gyökerű hadi, társadalmi tízes szervezetnek a 
települések kialakulásában játszott szerepe nem igazolható, magát az elnevezést eredetileg 
sehol nem használták települések neveként, csupán utólag, a 17. századtól kezdődően 
szorította ki, vagy ragadt hozzá a középkori helynevekhez. Tekintettel a fentiekre, a tízes, 
mint települési egység nem tekinthető településtörténeti tényezőnek a középkorban. Ez 
„csupán” egy olyan, amúgy biztosan középkori adminisztrációs egység, legyen az katonai, 
vagy gazdasági, mely csupán rátelepedett a korábbi, megszűnő településentitásokra, de 
megőrizte azok számos fontos jellemzőjét, például nevét, határát. 

 
                                                 
1588 Ld. a kutatástörténeti fejezet. 
1589 Ld. a kutatástörténeti fejezet történeti helynévtannal foglalkozó részét, ill. Helynevek fejezetet. 
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Házak és tüzelőberendezések 
Ma már elegendő ismeretünk van arra vonatkozóan is, hogy a középkori lakóházak 

fejlődését néhány csíki példával is kiegészítsük. Legkorábbi 11-12. századi házaink a Fodor-
kertben feltárt maradványok. A 8. számmal jelzett háznak sekély gödre volt ugyan, de a gödör 
alapterülete egyértelműen megállapítható volt 2,8 × 2,8 m, míg agyagból tapasztott kemencéje 
a keleti sarokban állt. A bejárat helyét nem sikerült azonosítani, a sarkokban dokumentált 
cölöplyukak alapján nem a „klasszikus” kétoszlopos-nyeregtetős veremház típusba tartozott. 
A sarokoszlopok, illetve a gödör csekély mélysége alapján felmenő falakkal is számolhatunk. 
A 71. objektumnak csak keleti felét sikerült dokumentálni, nyugati részét ismeretlen időben 
bolygatták. Agyagból tapasztott kemencéje szintén a keleti saroknál helyezkedett el, 
olyanformán, hogy a sarokban a ház gödrét nem ásták ki teljesen, és így a kemencét a 
bolygatatlan talajba vágták bele. A ház gödrének mélysége elérte a 30-40 cm-et, egyetlen 
mérhető szélessége 3,7 m volt, így alapterületét 13-14 m²-re becsülhetjük. Korát a fésűs 
beböködésű, hullámvonalköteges oldaltöredékek, rövid peremformák alapján a 11-12. 
századra tehetjük. 

A 13. századból egyetlen házhelyet említhetünk, a Constatin Preda által feltárt 
csíkszentkirályi objektumot.1590 Ez egy téglalap alaprajzú épület volt 3,5 × 2 m-es 
alapterülettel, melynek sarkain a ház síkjaiból kiugró 30 cm-es sarokoszlopok, cölöpök 
nyomait figyelték meg, járószintjét sárga agyaggal sikárolták. A házat a hullámvonalas, 
magas peremű edénytöredékek és az itt előkerült korai csillagtarajos sarkantyú alapján a 13. 
század második felére-végére keltezhetjük. 

A 14. századi csíki lakóházakról kissé több adatunk van. Elsőként a csíkszentléleki 
ásatást említhetjük, ahol Darvas Lóránt egy kétperiódusú lakóház nyomait tárta fel. A korábbi 
ház egy 4,3 × 3,1 m alapterületű veremház volt, melynek keletről nyílott a bejárata, míg a 
kemence az átellenes északnyugati sarokban volt. Tetőtartó oszlopok helyei nem kerültek elő. 
Utóbb a veremház gödrét feltöltötték és fölé új épületet emeltek. A későbbi ház mérete 3,4 × 
4,4 m volt, a sarkokon talált nagyobb kövek alapján talpgerendás felszíni épület lehetett, 
melyben két négyzetes kemence nyoma is előkerült. A leletanyag alapján mindkét épület a 
13-14. század fordulójára keltezhető. Az épületek tüzelői kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy 
a környezetükben talált kövek alapján valamilyen alépítménnyel, magasabb sütőfelülettel (?) 
kell számolni, ami egyértelműen elkülöníti őket a korábbi agyagkemencéktől. 

Kotormányban egy erősen bolygatott háromosztatú faépület nyomát sikerült 
megfigyelni, a farostok (talpgerenda) alatt azonban kövek nem kerültek elő. A teljes épület 
méreteit a kis ásatási felület miatt nem lehetett megállapítani, de a középső helyiség belső 
alapterülete 2,5 × 4,5 méter volt, ami alapján a rekonstruált teljes alapterület 50-60 nm² körüli 
lehetett (4,5 × 12 m). A középső helyiségben („pitvar” ?) egy nagyméretű ovális kemence 
helyezkedett el. A sütőfelületeiből származó edénytöredékek alapján ez az épület a 14. 
században állt. A szintén itt azonosított korai bögre alakú kályhaszemek alapján, ebben az 
épületben, vagy a közelben egy nagyobb fűtőberendezés is állt. 

Martonfalván Darvas Lóránt egy jobb állapotban megmaradt 14. századi háromosztatú 
épület nyomait tárta fel. A felszínre épített ház alsó gerendáit kövekre fektették, bejárata a 
középső helyiségből nyílott. Tüzelő nyoma a járószinten nem került elő, ezért vélhetően a 
házban egy magasabb alapra helyezett kemence állhatott.1591 

Nem ismerjük viszont a 15. század házait Csíkban, eddig ugyanis egyetlen korabeli 
lakóház sem került feltárásra, és keveset tudunk a 16. század falusi lakóházairól is. Egyetlen 
Csomortánban feltárt részlet alapján csak az tűnik bizonyosnak, hogy ekkor már a falvakban 
is épültek alápincézett házak.1592 

                                                 
1590 Preda 1959. 831. (fig. 5.). 
1591 Darvas Lóránt szíves szóbeli közlése. 
1592 Darvas Lóránt közöletlen kutatása. 
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A későközépkorból viszont több nemesi udvarház részletét ismerjük. 15-16. századiak 
a csíkkozmási Becz-, a szentkirályi (poklondfalvi) Andrássy-kúria, illetve a vacsárcsi kúria 
feltárt részei. Ezek az épületek székely előkelők udvarházának részei, így bennük nem 
kereshetjük az átlagos falusi építészet jellemzőit. Kezdeti kutatottságuk ellenére is 
kijelenthető, hogy közös jellemzőjük az összetett, már több kőépületet is magába foglaló 
alaprajz, illetve a rangos tüzelő- és fűtőberendezések (csempés kályhák) jelenléte. Míg 
Kozmáson az udvarház eltérő korú épületeinek összeépítése nyomán zsúfolt alaprajz alakult 
ki, Vacsárcsiban a jelek szerint a kőépületek nagyobb területen szétszórtan helyezkednek el. 
A nemrégiben elkezdett kutatások eddigi eredményei alapján izgalmas további részletek 
gazdagíthatják a korszakra vonatkozó ismereteinket. 

 
 

7.2. A KÖZÉPKORI EGYHÁZSZERVEZET TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI 
VONATKOZÁSAI CSÍKBAN 
 
7.2.1. Bevezető 

A templomok, egyházi viszonyok kutatása a középkori településtörténeti vizsgálatok 
egyik legfontosabb pillére. A templom és temetője ugyanis jellegéből adódóan legjobban 
tükrözheti egy-egy kisrégió, falu gazdasági erejét, társadalmát, kapcsolatrendszerét, és a 
telepkutatások leletanyagától eltérően gyakran szűkebb keltezési lehetőségeket adhat a 
tárgyalt terület régészeti feldolgozásához. Ugyanakkor az egyházi berendezkedés kezdeteinek 
rekonstruálásával, a plébániák és filiák vizsgálatával gyakorlatilag a teljes középkori 
településhálózat megragadható. 

Aligha véletlen, hogy a megjelent Magyarország Régészeti Topográfiája sorozat 
középkoros adatait eddig jelentős részben „templomos” feldolgozások hasznosították, illetve, 
hogy a közelmúltban és jelenleg is több olyan kutatás folyt és van folyamatban, melyek egy-
egy középkori szék vagy mai megye, régió középkori viszonyait az egyházi berendezkedés 
tárgyi emlékein keresztül vizsgálja.1593 Az egyházi topográfiák szerepéről, lehetőségeiről 
nemrégiben jól hasznosítható összefoglalások láttak napvilágot.1594  

A csíki helytörténeti irodalomban előszeretettel hivatkoznak a gyulafehérvári 
püspökség 1009-es alapítására, illetve Szent István „minden tíz falu építsen egy templomot” 
rendeletére, mint az itteni egyházak építésének közvetlen kiváltó okaira. De valóban 
vonatkoztathatjuk-e ezeket az adatokat a korabeli csíki viszonyokra, egyáltalán mit tudhatunk 
erről az írott adatokkal nem megvilágított korszak csíki vonatkozásáról? A középkori világi és 
egyházi viszonyok ismeretében bizonyosra vehetjük, hogy az egyes területek betelepülését 
nem sokkal később követte az egyházi szervezet. Az írott és régészeti adatok arra utalnak, 
hogy a 12. század közepét követően már a perifériákon sem számolhatunk „pogány”, 
templom nélküli régiókkal. 

Csupán az írott adatokra alapozott településtörténeti rekonstrukció esetünkben 
semmilyen vagy csak torz eredményekre vezethet. A régészeti és írott adatok összevetésének 
fontosságát az alábbi példával szeretném illusztrálni. Kristó Gyula a hazai középkorkutatás 
nagy alakja azt emelte ki, hogy a terület helynévanyagában kimagaslóan magas a 
templomcímes helynevek aránya, a Székelyföldre kiszámított átlag 32-38 % közötti lenne. A 
másik következtetés az volt, hogy Székelyföldön a falvak 90 %-a templomos település 
volt.1595 Ennek a logikának a Csíkra vetített alkalmazásával az derülne ki, hogy a helynevek 
60%-a templomcímből képzett (16/10) és a települések mindegyikében (100%) állt a 14. 
században templom.... A kiindulási adat, a pápai tizedjegyzék azonban erre a rekonstrukcióra 

                                                 
1593 Erdélyben Dávid 1984., Tari 2000., Valter 2004., Szatmári 2006. 
1594 K. Németh 2010., K. Németh 2011. 
1595 Kristó 2002a. 144-145. Hasonlóan Kordé 2001. 266-268. 
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csak részlegesen alkalmas, hiszen tárgyából adódóan csak a templomos településeket írták 
össze. 

Mások már jóval korábbi, 11-12. századi betelepüléssel számoltak elsősorban a 
régészeti leletek alapján.1596 Ma már nem kétséges, hogy a régészeti leletek tanúvallomása a 
betelepülést illetően jóval hitelesebb, noha esetenként a pontos keltezéssel, illetve a 
társadalmi, gazdasági háttér feltérképezésével adós a kutatás. A kor általános gyakorlata 
szerint a megtelepedés minden bizonnyal szorosan összefüggött, illetve nem sokkal előzhette 
meg az egyházi szervezet kiépülését. Ennek a folyamatnak az Árpád-kor derekára keltezhető 
kezdeteihez jó helyi régészeti bizonyítékaink is vannak. Csíksomlyón a középkori 
plébániatemplomtól északra eltemetett egyik váz koponyája körül bordázott S-végű 
hajkarikákat találtunk. A vázat a C14-es elemzés 1207-1270 közé keltezte. Alatta azonban 
egy korábbi gyereksír húzódott, aminek a betöltésében habarcsrögök mellett, felnőtt vázhoz 
tartozó csontok kerültek elő. A legelső, bolygatott sírt tehát legalább két generációval 
korábban, feltehetően valamikor a 12. század folyamán áshatták. Hasonló korai keltezést 
sejtet a legkorábbi azonosított alapfal habarcsában azonosított beböködött díszítésű 
cseréptöredék is, azzal a megjegyzéssel, hogy ez az alapozás már egy korábbi kőépület, 
nyilván az első templom, bontásából származó faragott, meszelt köveit tartalmazza.1597 

Hasonló, szerencsésen keltezett korai templom-periódus azonban nincs Csíkban. Az 
ismert Árpád-kori alaprajzok mellé nem társul keltezést elősegítő lelet, vagy régézeti 
megfigyelés. Ennek ellenére hangsúlyozni kell, hogy a gyakran leírt „13. századi” keltezés 
valójában eufémizmus, amely annak leplezésére született, hogy az alaprajzokat, egyéb adat 
híján nem tudjuk a 12-14. század közötti időszakban elhelyezni. E tekintetben Benkő hihető 
álláspontja szerint talán a méretek nyújthatnak eligazítást,1598 de ettől függetlenül a nagyobb 
alaprajzú egyházak 13-14. századi keltezése nem tekinthető minden esetben régészetileg 
igazoltnak. Nem beszélve arról, hogy a kő templomok korántsem biztos, hogy az adott 
település első templomai is egyben. Egyértelműen a kő templomokat megelőző temetőre, és 
fa templomra utalnak azok a sírok is, amelyeket olykor a legkorábbi azonosított alapfalak alatt 
sikerül dokumentálni. Ilyen helyzetű sírokat ismerünk Farcádról, Szárhegyről, és 
Csíkszentkirályról is.1599 

A csíki Árpád-kori templomok periódusainak több, jól keltezhető párhuzama van 
Székelyföldön. A  keresztúrszéki Szentábrahám középkori templomának feltárásán a második 
periódus által bolygatott, paticsrögöket tartalmazó sírban 12. századi anonim denárt 
találtak.1600 Szintén egy falszövetbe falazott 13-14. századi (?) cseréptöredék keltezi a kálnoki 
templom második periódusát. Ezt a periódust azonban megelőzte egy korábbi, egyenes 
záródású templom, amelyet az ásató a 13. század második felére keltezett.1601 Az 
udvarhelyszéki Kányádon két félköríves szentély nyomait is feltárták, amelyek körül 
többrétegű, S-végű hajkarikákkal keltezhető temető került elő.1602 

Úgy tűnik tehát, hogy ami a kezdeteket illeti, a szórványos székelyföldi régészeti 
adatok 12-13. századi építést sejtetnek. Ennek ismeretében a pontosabban nem keltezett 
félköríves, illetve egyenes szentélyzáródású korai szentélyek egy része biztosan 12. századi, 
illetve többségük már állt a 13. században.1603 

                                                 
1596 Bóna 1989. 150-154., Székely 1990., Benkő 1998., Botár 2009., illetve jelen dolgozat Adattára. 
1597 Botár 2008. 
1598 Benkő 2012. 125-132. 
1599 Sófalvi – Derzsi – Nyárádi 2008. (Farcád), illetve Darvas Lóránt közöletlen kutatásai (Gyergyószárhegy, 
Csíkszentkirály). 
1600 Benkő 1992. 213. 
1601 Bordi 2009. 266. 
1602 Sófalvi – Derzsi – Nyárádi 2008. 89-90. 
1603 Benkő 2012. 97-112. 
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A középkori településtörténeti kutatások megkerülhetetlen része az egyháztopográfiai 
háttér felderítése, és ez fordítva is igaz. Nehezen értékelhetők az egyháztörténeti, topográfiai 
adatok, ha nem ismerjük az ezek alapjául szolgáló településtörténeti hátteret. Az alábbiakban 
tehát arra teszünk kísérletet, hogy áttekintsük a Csíki-medence középkori egyháztopográfia és 
a településtörténet összefüggéseit, kölcsönhatásait, a kezdetektől a 16. századig. 

Csík, és általában a Székelyföld álló, vagy jelentős középkori részleteket őrző 
egyházainak magas száma arányaiban a Kárpát-medencei viszonylatban is kiemelkedő. Ennek 
több oka van. Itt, legalábbis a 13. századtól, folyamatos lakottsággal számolhatunk, 
gyakorlatilag elhanyagolható a pusztásodás, az erdélyi fejedelemség viszonyai között a másutt 
a török uralommal és az ezzel járó etnikai-demográfiai változások itt nem számottevőek. A 
szerény gazdasági lehetőségeknek konzerváló hatása volt, így a különböző építési hullámok 
ellenére is jelentős középkori részletek maradtak, őrződtek meg a jelenkorig.  

Különösen fontos tehát, hogy Csík középkori településtörténetének vizsgálatakor 
kiemelt figyelmet szenteljünk a középkori templomos helyek és általában az egyházi 
berendezkedés emlékeinek. Csík a településhálózat konzervativizmusa miatt a középkori 
településhálózat és egyháztopográfiai kutatások kiváló terepasztala. 

A kérdés jelentőségét esetünkben nagyban növeli az a tény, hogy a területet középkori 
településtörténetének első, és a 16. század összeírásokig legfontosabb történeti forrása 
mindmáig az 1332-1337-es pápai tizedjegyzék. Meggyőződésem, hogy a középkori 
templomok kutatása és az ebből származó adatok fontossága esetünkben messze meghaladják 
az adott épület építéstörténetének tisztázását, illetve a művészettörténet kereteit. Egy-egy 
templom korai építési periódusa ugyanis gyakran az adott település legkorábbi emléke is 
egyben. Egy korai periódus léte ugyanakkor a templomos település anyagi erejét is jelzi, és 
egyben a filiális települések létét is igazolhatja, aminek igen komoly településtörténeti 
hozadéka van. Úgy látjuk, a korai plébániák egyértelműen megrajzolják a korabeli 
falurendszer gerincét, de egyben a teljes településhálózatra nézve is fontos következtetésekre 
adnak lehetőséget. A korai templomok hálózata az adott terület egyértelmű szervezettségét 
igazolják, így a csupán lakottságot igazoló régészeti leletek mellett az egyházra vonatkozó 
adatok segítségével mondhatjuk el, hogy az adott terület, esetünkben a Csíki-medence, az 
erdélyi püspökség és így a Magyar Királyság része volt-e.  

Székelyföld történeti forrásadottsága közismerten kései és szegényes. A középkorban, 
különösen annak első felében, az egyház volt az írásbeliség egyik legfontosabb pillére, így 
aligha meglepő, hogy a Csíkra vonatkozó legkorábbi történeti adatok a templomokhoz illetve 
a papokhoz kötődnek. Az idevágó források a 1332-1337-es pápai tizedjegyzékkel 
indulnak.1604 
 
7.2.2. Középkori plébániatemplomok. A tizedjegyzék tanulságai1605 

Az 1334. évi tizedlista helyneveit térképezve kiderült, hogy a 14. század elejére már 
kialakult a plébániahálózat. A településeket ugyanis ebben az évben topográfiai sorrendben 
írták össze, így a tizedszedők útvonala is rekonstruálható (a tizedjegyzék táblázatba szedett 
adatit ld. a Források, módszerek fejezetnél). A sorrend alapján ráadásul két korábban 
azonosítatlan, illetve „hiányzó” falu lokalizálása is megkísérelhető. A tizedszedők észak felől 
érkeztek Csíkba, Gorgio/Gyargio valamely gyergyói falut jelöli. Ennek lokalizálása ma még 
ellentmondásos. Szárhegyen ugyan előkerült egy félköríves szentély nyoma1606, de archaikus 
világi neve bizonytalanná teszi Gorgio/Gyargio-val való azonosítását.1607 Gyergyóalfaluból 
vaskos hengertagos kapu ismert, amit Entz egyik legkorábbi faragványnak tartott a 

                                                 
1604 MONVAT 112., 116., 132., EO II. 412. 
1605 Botár 2001. 
1606 Darvas Lóránt kutatása (2007.) 
1607 Benkő Elek szerint azonban Szárhegyet a későközépkorban is hívták Gyergyónak egy oklevél keltezésében. 
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térségből.1608 A kapu környezetében Szia, Andris! újabban végzett falkutatások arra a 
következtetésre jutottak, hogy a faragvány béllete jóval tagoltabb, azaz vélhetően későbbi, 
talán 14. századi faragvány, ugyanakkor a kövek jelen pozíciójukban másodlagos 
elhelyezésben vannak beépítve.1609 A helynév ez esetben is ellentmondani látszik a korai 
időrendnek, ugyanis valamihez képest, nevezetesen Gyergyószentmiklóshoz képest alsó-, 
másodlagos-, későbbi település. Ez utóbbi település templomának azonban nem ismerjük 
korabeli részleteit, így fejtegetésünk eredményét, Gorgio – Gyergyószentmiklóssal való 
azonosítását pozitív adat ma még nem támasztja alá. Amennyiben meglátásunk mégis igaznak 
bizonyulna, az azt jelentené, hogy a templomcím a későbbiekben a régi világi, szláv (?) 
névvel versengve vált a település nevévé. 

„Gyergyó” után egy faluja nélkül összeírt pap van a sorban következő Csíkszenttamás 
előtt. Ez alapján már korábban az amúgy hiányzó, és Gergyó, illetve Csíkszenttamás között 
elhelyezkedő Csíkszentdomkosra gondoltunk. Annál is inkább, mert másodlagos helyzetű, 
hengertagos-félköríves kapujait Árpád-korinak tartja az irodalom. 2006-os régészeti 
felügyeltünk során azonban a mai padló alatti gótikus falak felmenő részeinek 
dokumentálásán kívül nem volt lehetőség ásatásra, így a templom kezdeteit illetően nincs 
megbízható régészeti adatunk. 

Tovább folytatva a sort, északról dél felé haladva Csíkszenttamás és Rákos között írták 
össze a Torku/Torkov nevű települést. Ilyen nevű falu ma nem ismert, és nincs adatunk arra 
vonatkozóan, hogy egykor létező, de mára eltűnt település lenne, azaz valószínűleg névváltást 
kell keresünk. Tarkőt, és az ezzel járó történetiséget két település igényli magának, 
Csíkszentdomokos és Karcfalva, helyesebben a Nagyboldogasszony plébánia. Előbbi 
esetében a Tarkő nevű havas közelségével érvelnek, de ez a Nagyboldogasszony egyház 
birtoka volt. A távoli havas birtoklása mellett fontosabb érv lehet, hogy ez utóbbi templom 
valóban kiugró sziklafokon (=tar kövön?) fekszik, mely talán a település első neve is 
lehetett.1610 Továbbá valószínűtlennek tűnik, hogy a Csíkszenttamás és Rákos közötti 
viszonylag nagy területen ne lett volna templom és település, ott, ahol a 16. században három 
falu is adatolt. Annál is inkább, mert a Nagyboldogasszony plébániához tartozó Jenőfalva 
területéről ismerünk Árpád-kori és 14. századi leleteket.1611 A korábbi bizonytalanságokat a 
karcfalvi templom 2012. évi kutatása eloszlatta. Ekkor igazoltuk, hogy a 15. századi gótikus 
szentély egy korábbi hajóhoz csatlakozik, melynek nyugati oldalán harangtorony is állt. A 
falakon kívüli kevert rétegekből előkerülő 12-13. századi cserepek közvetlen régészeti 
kapcsolat hiányában is sejteteik az első periódus 13. századi létét.1612 

Ezt követően a tizedszedők állomásai és így a korabeli útvonalak különösebb 
bizonytalanság nélkül követhetők, a sorrend megfeleltethető a mai utakkal: Csíkrákos → 
Csíkszentmihály → Csíkszentmiklós → Delne/Szent János. Ez utóbbi következetlenül leírt 
neve (Delne a falu neve, Szent János a plébábiateplom titulusa) több hiba forrása lett, ugyanis 
többen azonosították tévesen Jenőfalvával.1613 Ezt leszámítva az alcsíki, a maival egyező, 
útvonal egyértelműen követhető: Csíkszentlélek → Csíkmindszent → Csíkszentgyörgy → 
Csíkszentmárton → Csíkkozmás → Csíkszentsimon → Csíkszentkirály → Csíksomlyó.  

Ide három észrevétel kívánkozik. Feltűnő, hogy a listákból hiányzik Csíkmenaság, 
holott az ásatások tanulsága szerint ekkor már volt temploma. Csíkszentimre 
plébániatemplomából egyelőre nem ismerünk korai részleteket, de a falun kívül a határban 
álló Margit-kápolna a falait borító falképek alapján a 14. században már állt. Környezetében 

                                                 
1608 Entz 1994. 64. 
1609 Kósa – Czimbalomos – Demjén 2011. 325-326. 
1610 Erről hasonlóképpen Hegyi 2012. 
1611 Barabás Áron kertje – Janovits gyűjtemény. SzNM (Sepsiszentgyörgy) régészeti raktára (leltározatlan). 
1612 Botár 2013. 
1613 Legutóbb EO II. 412. 
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az ismételt terepbejárások sem találtak középkori lelőhelyet, így kizárható, hogy a falu eredeti 
temploma-plébániája lett volna. Nagyon valószínű tehát, hogy a faluban álló, ma barokk 
köntösű plébániatemplomban lappang a falu középkori temploma. Annál is inkább, mert a 
falu területéről és határából több Árpád-kori lelőhely is ismert, és nehezen elképzelhető, hogy 
e korai telepeknek csak a 14. század első harmadát követően épült volna saját temploma. A 
felsorolt topográfiai rendet Csíksomlyó zavarja meg, ezt ugyanis nem Delne és Szentlélek 
között említik, mint ahol elhelyezkedése szerint várhatnánk, hanem a lista végén. Ennek okát 
korábban, és most is abban látom, hogy a tizedszedők itt fejezték be a csíki kerület bejárását, 
az alesperesi templomnál zárva a tizedszedést. 

Az úthálózat és a települések azonosítása mellett a tizedjegyzéknek további fontos 
vonatkozásai lehetnek. A befizetett összegek jóval alulmúlják a megyei területek átlagait.1614 
A küküllei átlagos tized 59, a Fehér megyei 76 dénárt tett ki. Az összevetésnek esetünkben 
nem öncélú hasonlítgatás, tudniillik komoly településtörténeti vonzatai lehetnek. A 
lényegesen eltérő átlagoknak több oka lehet. Egyrészt összefüggésben van a térség földrajzi 
viszonyaival, mely alapvetően meghatározta a gazdasági hátteret. Figyelembe kell vennünk, 
hogy Csíkban a ridegebb klimatikus és talajviszonyok miatt jóval nagyobb lehetett az 
állattartás aránya mint másutt, ugyanakkor a tizedjövedelmek alapját képező gabona, illetve 
szőlőtermelés és a méhészet vagy teljesen hiányzott, vagy nem volt meghatározó jelentőségű. 
Ez a székelyek állattartására vonatkozó középkori adatokkal teljes összhangban áll.1615  

A tizedjegyzék adatait az alábbi táblázat összegzi: 
 
plébánia 1333/1 1333/2 1334-ben 
Gyergyó (Szentmiklós?) 4 báni denár 3 báni denár 3 báni denár 
Név nélkül (Szentdomokos?)   1 garas 
Szenttamás 2 báni denár 1 garas 1 régi denár 
Tarkő (Nagyboldogasszony egyházmegye?) 2 garas 10 régi denár 6 báni denár 
Rákos 1 garas 2 báni denár  2 régi denár 
Szentmihály 1 garas 3 báni denár  2 régi denár 
Szentmiklós 3 báni denár  1 garas 
Delne 3 báni denár 2 garas 1 garas 
Mindszent 3 báni denár 3 báni denár 3 régi denár 
Szentgyörgy 4 báni denár 10 régi denár  6 régi denár 
Szentmárton 4 báni denár 5 báni denár 4 régi denár 
Kozmás 3 báni denár 3 báni denár 1 garas 
Szentsimon 1 garas 6 báni denár 4 régi denár 
Szentkirály 4 báni denár 10 báni denár 2 garas 
Szentlélek 1 báni denár  2 régi denár 
Somlyó 2 garas 10 régi denár 2 régi denár 
Kászon 2 báni denár 2,5 báni denár  

 
A csíki esperesi kerület 1333-as – két részletben befizetett – tizedei 16 plébániát 

sorolnak fel (legkisebb adat 1 báni denár, legnagyobb 20), az éves átlag 9,40 báni denár. Az 
1334-es tizedjegyzék – hasonlóan az azévi erdőhátihoz – feltehetőleg csak az évi részlet egyik 
felét tartalmazza, ugyanis a települések átlagos tizedadata mindössze 4,06 báni denár. 

Felmerülhet, hogy az alacsonyabb tizedösszegek mögött esetleg valamiféle, egyébként 
adatolatlan felmentés áll. Ennek ellenőrzéseképpen néhány további terület adatait tekintettük 

                                                 
1614 Botár 2001. 125-127.1 
1615Kordé 2001. 223- 228. 
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át.1616 A zárt Székelyföld területétől elkülönülő Aranyosszék plébániái a Tordai 
főesperességhez tartoztak. A szék tizedadatainak átnézésekor első látásra szembeszökő a 
különbség a Telegdi főesperességhez képest, olyannyira, hogy egyetlen év adatainak 
összehasonlítása elegendő ahhoz, hogy megfogalmazhassuk következtetéseinket. A 10 
aranyosszéki plébánia 1332-es – két részletben fizetett – tizede átlagosan 80,4 denár. 
(Mindössze egyetlen 10 denár alatti tizedet fizető plébánia van. Torda és Újtorda viszont több 
szász denárt fizettek a pápai tizedszedőknek) Emellett elenyésző a Telegdi főesperesség 
plébániáinak átlagos pápai tizede: 8,40 régi báni denár (1333: Udvarhely és Csík: 5,63 és 9,40 
báni denár; 1332: Marosi kerület: 10, 19 báni denár), még akkor is, ha tudjuk, hogy a báni 
denár sokkal erősebb volt az új denárnál (5:8). Az eredmény alapján megfogalmazható, hogy 
– amennyiben a zárt Székelyföld és az aranyosi székelyek1617 egyazon jogokat élveztek – a 
székelység nem kapott kedvezményt a pápai tized fizetése alól. Sőt, a bágyoni építési felirat 
segítségével azt is megállapíthatjuk, hogy az éppen zajló templomépítés sem volt 
adókedvezményt biztosító körülmény.1618 Ugyanis az aranyosi székely plébániák tizedadatai 
nem sokban különböznek a Tordai főesperesség többi részének átlagos tizedétől (Tordát és 
Újtordát nem számítva 68,5 denár), tehát ők biztosan nem részesültek adókedvezményben 
(nem is hoztak létre nekik külön egyházigazgatási kerületet). Amíg nincsenek adataink a két 
székely tömb jogi különbségeire, nincs okunk azt feltételezni, hogy a zárt Székelyföld (pl. a 
Telegdi főesperesség) egyházi kedvezményt kapott volna és Aranyosszék nem, hisz tudjuk, 
hogy a kézdi székelyek bizonyos – közösen élvezett székely jogokat – már eleve magukkal 
hoztak az Aranyos mellékére. 

A különbségek, azaz a székelyföldi alacsony összegek magyarázatának egyelőre 
klimatikus és domborzati tényezőkben gyökerező eltérő gazdasági hátteret látjuk (pl. a 
tizedköteles szőlő művelésének hiánya). Nevezetesen abban a tényben, hogy Aranyosszékben 
a hatékony mezőgazdasági termelésnek a hagyományai erősebbek voltak, még akkor is, ha a 
székelyek itt a tatárjárás után elpusztított tordai várbirtokot találták, a szék déli térfelén, 
Felvinc térségében vélhetően több, helyben maradt, nem székely származású lakossal. 
Ugyanitt az átmenő sószállítás járulékos jövedelmei is magasabbak voltak.1619 E tekintetben 
beszédes adalék, hogy a Csíkkal szomszédos torjai enklávé falvai szintén kevés tizedet 
fizettek, holott írott adatok alapján kifejezetten nagy települések voltak, és közigazgatásilag 
megyei területnek számítottak.1620 Következtetéseinket alátámasztják a vármegyei 
területekkel való összehasonlítások is. A Telegdi főesperességgel nyugatról szomszédos 
Küküllei főesperesség plébániáinak átlagos tizede 59 denár, a Fehér megyeiek 76 denárt, a 
kolozsiak pedig 92 denárt tesznek ki, amelyek országos viszonylatban közepesnek, illetve 
magasnak mondhatók.1621 Figyelembe kell azonban venni, hogy a szőlőhatár éppen 
Székelyföld nyugati felén, szélén húzódik. 

A pápai tizedjegyzéknek van egy további, nagyon fontos közvetett településtörténeti 
hozadéka. Éppen a pápai tizedjegyzékből tudjuk, hogy Csík a Telegdi főesperességhez 
tartozott, azaz egyházilag nyugat felé, Udvarhely-székhez kötődik. Ez utóbbiról gyanítható, 

                                                 
1616 Az alábbi gondolatokat Sófalvi Andrással közösen végzett munkánkból ollóztam ki. 
1617 Az aranyosi székelyeket az különbözteti meg a többi szék székelységétől, hogy ő esetükben földjeik 
adományozásáról, melyet V. Istvántól és IV. Lászlótól kaptak katonai szolgálatuk fejében, oklevelek is maradtak 
fenn. Birtokaik felsorolása és III. András által való megerősítése: 1289: SzO. I. 21-23.; 1291: SzO. I. 26-28. a 
középkor folyamán számos uralkodónk megerősítette az adományt. Aranyosszék középkori viszonyaihoz 
alapvető: Benkő 2012. 389-428. 
1618 Ezt az adatok Benkő Eleknek köszönhetem. 
1619 Az 1289/1291-es adománylevélben felsorolt 25 település és birtok közül mindössze 8-at említenek a pápai 
tizedjegyzékek, minden bizonnyal az önálló plébániákat. Az arány 3:1, ami megfelel az átlagos Kárpát-medencei 
település/plébánia aránynak. 
1620 Rácz 2006. 119. 
1621 ÁrpTörtFöldr. III. 546.; II. 128.; III. 339. 
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hogy az egykori küküllei főesperesség területéből szakították ki, Benkő Elek szerint éppen a 
székely beköltözés miatt.1622 Így tehát, amennyiben Udvarhely-széken korábbi egyházi 
szervezeti előzményekkel lehet/kell számolni, ezt a lehetőséget Csík esetében is valószínűnek 
kell tartanunk. 

A régészeti adatok alapján vélhetően korábban kialakult, de csupán a 14. század első 
felében adatolt plébániahálózat az újkorig érintetlen maradt. A 16. század végén összeírt csíki 
templomok listája még pontosan megfelel a 14. század eleji állapotoknak. Csupán a 18-19. 
században indult meg az a hullám, amelynek eredményeképpen a korábban saját templommal 
nem rendelkező települések saját templomot építve, vagy a korábban meglévő kápolnának 
plébániajogot szerezve leszakadtak a plébániákról.1623 A 16. század végére keltezhető a 
második, Csíkra vonatkozó egyházi összeírás, ekkor szintén tizenhét plébániatemplomot írtak 
össze: ”In Sede Chyk, Parochialia Templa decem, et septem sunt, ad quamlibet Parochiam 
trecentae circiter familiae pertinent. Nomina Parochialum Templorum haec sunt. 1. S. 
dominicus ubi nullus est Presbyter. 2. S. Thomas nec illi Praebyterium habent. 3. Templom 
Asumtionis Beatae Virginis, a) ubi est Parochus Michael Bethleni coelebs. 4. Templom 
Nativitatis Beatae Virginis, b) ibi est Nicolaus Fiatfalvi coelebs. 5.Templom S. Michaelis ibi 
est Presbyter Stephanus Moldvay Uxoratus, 6. Templom S. Nicolai, ibi est Demetrius coelebs. 
7. Templum S. Joannis, ibi est Michael Árkos coelebs- 8. Templum S. Petri ibi sunt monachi 
ad octo, vel decem. 9. Templum Spiritus S. ,ibi nullus est presbyter. 10. Templum Omnium S. 
ibi est Michael Komlos Uxoratus. 11. Templom S Stephani ibi est Gabriel Csáki uxoratus. 12. 
Templum S. Emerici ibi est Antonius Presbyter uxoratus. 13. Templum SS. Simonis et Judae, 
ibi est Thomas Mincfiati. 14. Templum SS. Kozmae et Damiani ibi est Clemens Menasagi 
uxoratus. 15. Templum. S. Martini, ibi est Stephanus Moldvaj uxoratus. 16. Templum S. 
Georgii, ibi est Benedictus Presbyter uxoratus. Templum Purificationis Beatae Virginis, ibi 
est Paulus Gállfi Archidiaconus coelebs. Quinque igitur sunt coeélebs Presbyteri, duodecim 
uxorati.”1624 Ebben szerepelnek azok a plébániák is, amelyek a 14. századi tizedjegyzékből 
kimaradtak, vagy bizonytalanul azonosítható templomos települések voltak: Szentdomokos, 
Nagyboldogasszony (Karcfalva), Szentimre és Menaság. 
 
7.2.3. A plébániahálózat és filiarendszer. A templom szerepe a településhálózat 
alakulásában 

A plébániákhoz tartozó települések, illetve a filiális kapcsolatok vizsgálatának komoly 
településtörténeti vonatkozásai vannak, hiszen ez gyakorlatilag a teljes középkori települési 
hálózat rekonstrukcióját jelentheti. A Csíkra vonatkozó szakirodalomban eddig a filiális csíki 
települések kérdését nem érintették, a korabeli írott források hallgatása miatt jobbára 
megelégedtek a 14. századra kialakult templomhálózat létének rögzítésével, ez alatt egyben a 
teljes településszámot is értve.1625 

Ha szigorúan az írott adatok mellett maradunk, akkor is legalább tizenöt 13-14. századi 
faluval kell számolnunk Csíkban. 1591-ben tizenhét plébániát írtak össze, a forrásban a 
tizedjegyzékhez képest két új templom jelenik meg, a szentimrei és a menasági.1626 Mindkét 
település esetében ismerünk 14. századi egyházra utaló adatot, így egyidejűségük a többi 
templommal nem kérdéses, a tizedlistáról való következetes hiányuk egyéb, jelenleg 
ismeretlen okra vezethető vissza.   

A plébániatemplomok korai fázisa egyértelműen ante quem keltezi az épületet építő 
közösség települését, hiszen maradandó kőépületet csak ott és csak úgy lehet építeni, ahol 
                                                 
1622 Benkő 1993. 8.; 1998. 55. 
1623 Endes 1938. 332-353.  
1624 Veszeli 306-307. 
1625 Kristó 2002a. 140-145. 
1626 Veszeli 1860. 306-307. 
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kellő számú, és munkára fogható, illetve a templomot és papját eltartani képes népesség áll 
rendelkezésre. A középkori települési, demográfiai és gazdasági viszonyok ismeretében tehát 
még akkor is több településsel, filiával kellene számolnunk, ha erre egyébként további adatok 
nem utalnának. 

Indokol-e azonban korabeli írott adatok hiányában a templomos falvak mellé filiális 
településeket feltételezni? Az eddigiek alapján költőinek tűnő kérdésnek azonban komoly 
súlya van, tudniillik a székelyekkel foglakozó történetírás több meghatározó alakja szerint 
írott adatolás nélkül településeket feltételezni módszertanilag nem elfogadható eljárás. 
Olyannyira, hogy a pápai tizedjegyzékre fókuszáló munkákban kifejezetten székelyföldi 
jellegzetességnek tartják a templomok nagy arányát az ismert települések között és erre 
komoly történeti következtetéseket is építettek.1627 

A településekre lebontott régészeti adattárból, illetve a helynevek elemzéséből látható, 
hogy a régészeti és helynévi adatok egyértelműen arra utalnak, hogy a terület lakottsága az 
eddig vizsgált települések esetében szinte kivétel nélkül az Árpád-kor közepétől vagy 
második felétől igazolható. Ezek a települések értelemszerűen kimaradtak a pápai 
tizedjegyzékből és csak a 15-16. század során kerülnek a szemünk elé, holott a régészeti 
leletek tanúsága szerint már századok óta lakott falvak. Ez a települési réteg a források 
hallgatása ellenére sem függetleníthető az írott adatokban csupán a 14. században adatolt 
templomhálózattól. Csíkmenaság templomának egyenes szentélyzáródású korai periódusa, a 
csíkszentimrei 14. századi Margit-kápolna, a kotormányi 13. századi ereklyetartó mellkereszt 
egyértelmű jelei annak, hogy az egyházi berendezkedés a tizedjegyzékből kimaradt 
településeket is magába foglalta.  

Az Árpád-kori főesperességek és vármegyék kapcsán már többen hangsúlyozták, hogy 
az egyházi szervezet konzervatívabb a világinál. Így noha a főesperességek a vármegyék 
területi beosztásait követték, a változó megyék eredeti kiterjedését a főseperességek őrizték 
meg.1628 Ennek a jelenségnek egy alacsonyabb fokon, a plébániajog és az alárendelt filiális 
falvak szintjén megfogható nyomát vélem a filiák 17. századi összeírásaiban. A 17-18. 
századi jezsuita jelentések az első forrásaink, amelyek a minden bizonnyal középkori gyökerű 
filiális viszonyokat rögzítették.1629 Ezekben minden olyan település szerepel, melyek korábbi 
16. századi forrásokban is önállóan szerepeltek, illetve néhány további „egység” is, beszédes 
pagos vagy filiales megjelöléssel. Ekkor tizenhét plébániát említenek, míg a filiákkal együtt a 
települések száma eléri a negyvenet. Így 1638-ban Hosszúaszó, Boroszló mint Mindszent 
filiái, Körösmény, Kotormány, illetve Monyasd esetében, mint Szentgyörgy filiái. Ez 
utóbbiak középkori önállósága mellett ez már csak egy további érv állításunk bizonyítására. 

Az első, kifejezetten a plébániákra és filiáikra vonatkozó összeírás Leonardo da Modica 
1638-as, illetve Stefano Salvani szintén azévi jelentése. Ez a lista Damokos Kázmér 1657-es 
és 1668-as, hasonló céllal készült összeírásával kiegészítve sem teljes, hiszen több, korábbi 
forrásból ismert település hiányzik, amelyek nyilván mindig is tartoztak egyházilag valahova. 
A középkori hagyományokra visszatekintő egyházi szervezet alapján aligha követünk el 
módszertani hibát, ha a kora újkori egyházi viszonyok megrajzolását kiegészítjük azokkal a 
középkori eredetű, a 16-17. században is meglévő településekkel, amelyek valamilyen okból a 
fenti listákból kimaradtak. Ez utóbbiakat, melyekből középkori régészeti leleteket is 
ismerünk, csillaggal jelöltem. 

 
 
 
 

                                                 
1627 Kristó 2002a. 140-145. Kordé 2001. 266 
1628 Kristó 2003. 93. 
1629 Relationes 251-252., 298-299., 377-378., Litterae II/922-924. 
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Plébániás falu A plébániához tartozó, 16-17. században említett filiális 
települések 

Kozmás* Tusnád*, Lázárfalva*, Szeretszeg*, Uenko(?), Vasláb (?) 
Szentmárton* Csekefalva 
Szentgyörgy* Kotormány*, Monyasd, Angyalfalva (?), Körösmény, Ittkétfalva, 

Jenőfalva 
Menaság*  
Mindszent* Hosszúaszó, Boroszló*, Leányfalva (?) 
Szentlélek* Zsögöd*, Fitód 
Szentkirály* Poklondfalva* 
Szentimre* Bedecs* 
Szentsimon* Csatószeg*, Uartfala (Templom alja?) 
Somlyó* Taploca*, Szereda, Csomortán*, Vardotfalva, Csobotfalva*, 

Martonfalva* 
Delne* Csicsó*, Pálfalva 
Szentmiklós Szépvíz, Borzsova* 
Szentmihály Ajnád* 
Rákos 
(Kisboldogasszony)* 

Amádéfalva, Vacsárcsi*, Göröcsfalva* 

Karcfalva* 
(Nagyboldogasszony) 

Madaras, Dánfalva*, Jenőfalva (=Város) 

Szenttamás*  
Szentdomokos*  
Összesen: 17 Összesen: 33 (38) 

 
 
A tizenhét plébániával rendelkező faluhoz tehát harmincnál több filiális település 

tartozott, így az összesített településszám félszázra rúg. A plébániatemplom – település aránya 
1:3. A csupán 16. századtól feltűnő filiális települések jelentős részéből ismerünk említésénél 
korábbi régészeti leleteket, gyakran Árpád-kori lelőhelyeket is, sőt nem egy alkalommal a 
középkori lakottság a templommal, vagy plébániajoggal nem rendelkező települések esetében 
korábbról igazolható, mint a templomos faluból. Ez azt jelenti, hogy a filiális települések 
jelentős részét egyidősnek tekinthetjük a templomos falvakkal. 

Visszatérve a tizedjegyzék csíki adataira, a jenőfalvi falumonográfia szerzői joggal 
figyelmeztetnek arra, hogy Tarkő papja (Nagyboldogasszony/Karcfalva) 2 garast (10 báni 
denárt, majd még 10 báni denárt fizet 1333-ban), az egyik legmagasabb tizedet fizette az 
alesperességben. Úgy vélem, ez alapján hihető következtetés, hogy itt több település után 
adóztak, azaz a helyi viszonyok között „magas” tizedösszeg a filiális települések létének 
közvetett bizonyítéka.1630  

A gondolatmenetet folytatva talán nem véletlen, hogy a befizetett összegek alapján 
kialakuló lista élén azon plébániás települések állnak, amelyek esetében későbbi adatok 
alapján több filiális falut feltételezhetünk: Tarkő 26 báni denár, Szent Király 24 báni denár, 
Somlyó 22 báni denár, Szent Simon 20 báni denár, Szent György 20 báni denár, Delne 18 báni 
denár, Kozmás 16 báni denár, stb. 

 
 
 

                                                 
1630 Szabó – Jakab 2001. 119-120. 
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7.2.4. Egyháztopográfiai megfigyelések 
A filiák viszonylag korai létére a templomok topográfiai helyzete is utalhat.1631 A 

templomnak a plébániás településen belüli elhelyezkedését vizsgálva gyakran azt 
tapasztalhatjuk, hogy a templom nem a település központjában, hanem annak szélén 
helyezkedik el. A középkori plébániatemplomok több mint felénél ilyen településszéli, falvak 
közötti elhelyezkedés figyelhető meg. Ez ugyan gyakran indokolható azzal, hogy a templom 
helyét alapvetően a földrajzi viszonyok határozták meg, azaz kiemelkedő helyet választottak, 
ám sok esetben ez sem ad egyértelmű magyarázatot. Csíkban több esetben felvetődik annak a 
lehetősége, hogy a templom helyének kiválasztásakor tekintetbe vették a filiális falvak 
elhelyezkedését is. Az egyik legegyértelműbb eset a csíkdelnei Szent János templomé, melyet 
a két település, Delne és Csicsó közé a mezőbe építettek fel (mindkét faluból ismerünk Árpád-
kori leleteket).1632 A templom körül az egymástól függetlenül végzett, ismételt terepbejárások 
sem találtak településre utaló nyomokat. Hasonló megoldással találkozunk Csíkrákoson is, 
ahol a templom nem a tulajdonképpeni (mai) Rákos faluban, hanem a Vacsárcsi nevű filiális 
településhez közelebb eső Göröcsfalván épült fel. Itt is mindhárom falu belterületéről 
ismerünk Árpád-kori lelőhelyeket. A csíkszentkirályi templom az Olt egykori átkelőhelyének 
közvetlen közelében épült, ahonnan az Árpád-kori lelőhelyekben bővelkedő túlparti 
Poklond(falva)-ról, illetve Kencseszegről a legkönnyebben megközelíthető. A templom 
közvetlen környékéről nem ismerünk Árpád-kori lelőhelyet, de a délebbi, Tivának nevezett 
részről igen. Úgy tűnik, ez esetben három Árpád-kori település közé épült a templom, és csak 
utólag alakult ki körülötte falu. A Nagyboldogasszony plébániatemplom éppen a Jenőfalva és 
Karcfalva határán áll, akárcsak a Szent György templom, mely Bánkfalva északi széle és 
Szentgyörgy/Körösmény között helyezkedik el. Egyértelműen hasonló helyzetű a Szent 
Mártonnak szentelt plébániatemplom is, mely a két párhuzamosan futó patak mentén elnyúló 
Szentmárton és Csekefalva között a teraszon, az út mellett épült fel. A kozmási templom a 
falu déli szélén áll, ott ahová a filiális Lázárfalváról, Tusnádról és Verebesről beérkeznek az 
utak. A Szent Simonnak szentelt plébániatemplom nem a nevét hordó településen, hanem 
attól elkülönülten áll félúton Csatószegtől. Gyanítható, hogy a körülötte elterülő Templomalja 
nevű rész utólag jött létre. A Szent Lélek plébániatemplom a falu északi szélén magasodik, 
hogy Fitódból és Hosszúaszóból is könnyebben elérhető legyen. A Szent Imre 
plébániatemplom a régészeti leletek alapján Árpád-kori eredetűnek tartható Bedecs és 
Tenkeszeg között, közvetlenül a túlparti Oltelvére vezető út mellett épült fel. A szentmihályi 
templom szintén két halmazosodott falurész (korábbi elkülönülő falvak/szegek?) között áll. 

Hasonló helyzet volt Gyergyóban is. Egy 1499-es (?!) végrendeletből tudjuk, hogy 
Gyergyószentmiklóson három, az egyházra hagyott föld „templomra jő véggel”.1633 Ez arra 
utal, hogy a templom a falu szélén a filiális település(ek): Tekerőpatak, Alfalu, Csomafalva 
felé épült. 

A különféle források (régészet, történeti helynévtan) és a rájuk épülő megfontolások 
(lokalizálás) tehát mind arra utalnak, hogy a későközépkorban adatolt filiális települések 
kezdeteit az esetek nagy részében biztosan, máskor pedig nagy valószínűséggel 
visszavetíthetjük a plébániatemplom építésének idejére. Ha tehát ez alapján a 16. századig 
említett települések és plébániatemplomok számát nézzük, akkor az arány nagyjából 3:1-hez. 
A szórás azonban meglehetősen széles, van ahol a plébániatemplom alá öt település tartozott 
(Csíksomlyó, Kozmás, Csíkszentgyörgy), másutt egyetlen filia sincs (Csíkszentdomokos). A 
középkori Tolna megye területén ezzel szemben az ismert települések 55%-ban állt 

                                                 
1631 Botár 2001. 127-129., ill. Botár 2010b. 
1632 Hasonló elhelyezkedésű templomok Székelyföld több részén előfordulnak, de ez nem tekinthető 
általánosnak. K. Németh András a középkori Tolna megyében egyetlen olyan templomot sem azonosított, amely 
körül ne lett volna település, ld. K. Németh 2011. 3. 
1633 A gyergyói adatokhoz ld. Tarisznyás 1982. 51. 
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templom.1634 Korántsem helytálló tehát az a megállapítás, mely szerint Székelyföldön majd 
minden faluban állt volna a középkorban (14. században) templom.1635 

 
A templomcímes helynevek kapcsán már korábban jelezték, hogy a templom 

védőszentje akkor vált gyakran a település nevévé, ha a templom a lakott részektől 
elkülönülve, üres helyen épült fel, és csak utóbb szerveződött köréje falu.1636 Itt kell 
áttekintenünk a templomok településformáló hatását. Az előbbiekben vázoltuk: templomok 
már a 12. századtól épültek - épülhettek, ezekhez már ekkortól filiális települések tartozhattak. 
A régészeti adatok, az egyházi viszonyok, a helynevek illetve az írott források összevetése 
izgalmas, településtörténeti következtetésekre ad lehetőséget, amelyek a csíki úgynevezett 
„szegek, tízesek” értelmezését is elősegíthetik.  

Néhány esetben annak a nyoma is megragadható, hogy a templom meglévő települési 
keretbe utólag illeszkedett be. Bedecs ma Szentimre „tízese”, mára összeolvadt az egykori 
Tenkeszeggel, melynek nyugati szélén található a templom is. Archaikus neve, sorozatos 
önálló említése és a területén előkerült Árpád-kori leletek alapján valószínűnek tartom, hogy 
Bedecs az elsődleges település. Az Olt túlpartján található további településrészek utólag 
jöttek létre, amire nevük is egyértelműen utal (Alszeg, Pálszeg, illetve Felszeg, Sándorszeg). 
Bedecs a templom felépültét követően is megőrizte önállóságát, a szomszédos, egyazon 
plébánia alá tartozó településekkel együtt hívják Szentimrének. Hasonló helyzet feltételezhető 
Szentsimon – Csatószeg esetében is, ahol a névadó templom a Templomalja nevű részen áll, 
ami ma Csatószeg része. A középkorban mindkét település önállóan szerepel. Szentsimon 
területéről ismerünk kora Árpád-kori leleteket, így a kései típusú templomcímes név aligha 
lehet eredeti neve. Csatószeg vélhetően eme Árpád-kori falu szege lehetett, ami a templom 
felépítését követően is megőrizte régi nevét. 

A templomokat térképre vetítve azt láthatjuk, hogy a medencének a középkorban 
használt belső részein a plébániák meglehetősen sűrűn helyezkednek el, egymástól legfennebb 
5 km távolságra, azaz bármely faluból el lehetett érni egyórányi gyaloglással a legközelebbi 
plébániatemplomba. 

 
 
7.2.5. Templomok a középkorban. Összegzés 

A középkori írott forrásokat áttekintve meglehetősen szegényes képet kapunk a 
középkori egyházi viszonyokról. A templomos falvak és filiáik felsorolásán túl nem tudni, 
hogy ki, illetve kik, mikor, hogyan építették-építtették a templomokat. A forrásokban nincs 
nyoma az építőknek, a kőfaragóknak, a falképek készítőinek sem. Ilyen forrás-adatoltság 
mellett különös jelentősége van a művészettörténeti és régészeti kutatásoknak, hiszen 
érdemben csak ez utóbbiak hozhatnak új adatokat a terület középkori építészetéről. 
Székelyföld esetében a templom – a telepásatás „csupán” lakottságot igazoló leleteihez képest 
– további fontos következtetésre is lehetőséget ad. Arra, hogy mikortól számítható egy-egy 
terület egyházilag szervezettnek. Az Árpád-korban az egyházi és a politikai-világi 
berendezkedés szorosan összefüggött. A vármegyék kiépítésével párhuzamosan zajlott a 
püspökségek, főesperességek létrehozása is. Ami ez utóbbiakat illeti, éppen az egyházi 
berendezkedés konzervatív jellege miatt  „a főesperesség … többet árul el a megye korábbi 
területi viszonyairól, mint az utóbb gyakran eredeti alakját vesztő megye”.1637 Így egy 
székelyföldi templom esetében az építéstörténet vázolása mellett súlyos történeti vonatkozásai 
lehetnek a korai periódusok időrendjének, hiszen nem csak magát az épület építését, átépítését 

                                                 
1634 K. Németh 2011. 1. 
1635 Kristó 2002a. 144-145. Hasonlóan Kordé 2001. 266-268. 
1636 Mező 1996. 33., Tari 2000. 185. 
1637 Kristó 2003. 92-93. 
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keltezheti, hanem a térség egyházi és így közvetve a világi szervezettség idejét is. Esetünkben 
a csíksomlyói első kőtemplom 12. századi keltezése maga után vonja annak a feltételezését, 
hogy a Csíki-medence egyházilag már ekkor a valamely főesperesség alá tartózó kerület és 
egyben vármegyei terület. 

Csík, és általában Székelyföld középkori régészete több szempontból is jelentősen eltér 
a belső, nyugatabbi területektől, így középkori egyházas helyeinek a kutatása is sajátos. 
Egyrészt egy-két kivételtől eltekintve nincs pusztásodás, elnéptelenedés és lakosságcsere. A 
13-14. századot követő időszaktól szinte minden falu és templom esetében igazolható a 
település és épületkontinuitás. Más területekhez képest lényegesen kevesebb adatunk van 
elpusztult középkori településekre, illetve romtemplomokra. Csíkban csupán Csíkszenttamás 
esetében igazolható, hogy a korai, templom melletti település elsorvadt, ami a falu 
továbbköltözését követően a templom sorsát is meghatározta, tudniillik a falutól távolabb eső 
templomot a 18. század folyamán lebontották és a mai belterületen építettek újat. A falu élete 
azonban folyamatos volt, és a templom, majd a rom sem maradt igazán gazdátlan. 

A régészeti kutatások során többször megfigyelhettük, hogy a 15-16. század folyamán 
új, nagyobb, gyakran a hajó szélességével egyező, esetenként annak hosszúságát is meghaladó 
szentélyeket építettek (Csíkszenttamás, Csíkmindszent, Csíkmenaság). Hasonló átépítésekre 
gyanakodhatunk azonban több olyan templom esetében is, ahol eddig még nem történt 
falkutatás, sem ásatás, de a gótikus szentély mérete megközelíti, netán meg is haladja a, 
vélhetően korábbi hajóét. A valós demográfiai, társadalmi viszonyokat, és a köznép igényeit 
gyakran teljesen mellőzve ugyanis többször csak a szentélyeket bővítik, ami jól rávilágít az 
építkezésben a legfontosabb szerepet játszó helyi előkelők súlyára. A hajók bővítésére nem 
vagy csak nagyon későn, a 18-19. század során kerül sor, gyakran szervetlen oldal- és 
kereszthajókat illesztve a középkori épületrészekhez. A többször dokumentált alaprajzi 
fejlődés nem csak művészet- és építészettörténeti szempontból fontos (például az ún. ferences 
hatás), hanem társadalmi, településtörténeti tanulsága is van. A nagyméretű szentélyek 
ugyanis a falu előkelőinek támogatásával a saját reprezentációs igényeik kielégítésére jöttek 
létre. A szentélyekbe ugyanis stallumokat helyeztek és temetkeztek is. A templomon belüli 
ülésrendről, temetkezési szabályozásokról ugyan csak kései forrásaink vannak, de ezekben is 
jól nyomon követhető, hogy a szentélyek terét kik és hogyan, mennyiért vehették igénybe.  

A gyergyószentmiklósi 1586-os rendtartása, „régtől való törvénye” Fábián papnak 
készült. A csíkkozmási (1692) és csíkszentgyörgyi (1643) falutörvények is említik, hogy azt 
„régi bevött megtartott ususokból a régi megye könyveinek írásai”-ból vették, mely biztosan 
középkori eredetű.1638 Kozmáson a vizitáció idején 1627-ben a „megyebeli emberek örökös 
helyet akartak foglalni” és rendezik a temetés árát is: „Ha valaki Templomba akar temetni, 
öreg embertöl egy forint. Ifiabtol 50 penzt, tizenket esztendősnél aláb 25 penz. Kereszteletlen 
gyermeket nem szabad semmi keppen be temetni Szent helyre ugy mint Szentelt Czinterembe, 
annál inkább Templomban, vagy szentelt kápolnába.”1639 Imreh István forrásközlésében, 
1692-es átiratában (1608., 1688.) Csíkkozmás megyéjének törvénye egy további kitétellel 
bővült: „A sanctuariumon alol öregembertől den. 50, ifjabbtól den. 25, tizenkét esztendősnél 
alább de. 12.”1640 

Látható, hogy még a 17. század elején is általánosnak vehető a templomba történő 
temetkezés. A sírhelyek árszabása, rangja eltérő volt a hajó és a szentély esetében, utóbbi 
kétszer annyiba került, mint a hajóban lévő sírhely. Egy további forrásból az is kiderül, hogy a 
betemetkezés nem csak pénz kérdése volt. Az 1726-os somlyói egyházi gyűlésen tovább 
szűkítették a temetkezések lehetőségét: „a templomba való temetkezés a kőfalaknak 

                                                 
1638 Imreh 1987. 211-212.  
1639 Sávai I/27-29. 
1640 Imreh 1983. 291. 
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romlásokra vagyon, azért senkinek meg nem engedtetik, hacsak bóttya vagy kriptája nincsen. 
A Templomba pedig botot, kriptát csak Nemeseknek szabad erigálni és csináltatni. …”. 

Ugyanott 1643-ban azt írják, hogy „a nagy oltár elött valo statusok és aprobb székek 
senkinek nem hareditarius, a körpárkányig [diadalív - BI], hanem rendeltetett a fö 
embereknek és azon kívül a megyebeli betsületes embereknek, megye biráinak és 
vendégeknek, hogy ott ályanak”.1641 Noha ez esetben csupán az ülőhelyekről esik szó, 
gyanítjuk, hogy a szentély esetében a kiváltságokat a sírhelyekre is alkalmazták. Ez különösen 
igaz lehet a középkor folyamán, hiszen aligha hihető, hogy a gótikus átépítéseket, többnyire 
szentélybővítéseket támogató helyi előkelők helyet adtak volna a közrendűeknek. Az 
átépítések jól tükrözik a primor és lófő családok gazdasági és társadalmi súlyának 
megnövekedését a 15. század folyamán 

Az elkülönülésben megragadható társadalmi folyamatnak a kezdetei azonban már a 
korábbi időszaktól is követhetők és szintén az egyházi emlékekhez köthető. Itt elsősorban a 
kápolnák azon csoportjára gondolunk, melyek a településektől távolabb épültek fel.  

A legfrissebb régészeti kutatások rövid áttekintése is egyértelműen jelzi, az egyre 
szaporodó alaprajzok, leletek és a bevont természettudományos keltezési módszerek (C14, 
dendrokronológia) jelentősen bővítik Csík középkori egyházi viszonyaira vonatkozó 
ismereteinket. Ma már egyértelmű, minden épületnek saját, egyedi építéstörténete van, az 
emlékek nem szoríthatók csupán két középkori építési hullámba. 

Ennek ellenére a jól keltezhető leletek, Csíksomlyó kivételével, egyelőre váratnak 
magukra, így noha több esetben sikerült korai alaprajzokat, részleteket, faragványokat 
igazolni, a korai periódusok időrendje több esetben is nyitott kérdés maradt. Ennek csak egyik 
oka a kutatások idő- és térbeli korlátozottsága (a felületek kis mérete). A felsorolt ásatások, 
falkutatások során jó esetben a középkori épületrészek negyede, de inkább jóval kisebb része 
vált a régészeti kutatás számára elérhetővé, de így is nyilvánvaló, hogy a leggazdagabb lelet 
és ismeretanyagot a nagyobb felületű ásatásoknak köszönhetjük. Bármennyire is sikerül majd 
növelni esetleg a kutatott épületek, felületek számát, méretét, a keltező leletekkel kecsegtető 
sírok száma valószínűleg nem fog ezzel arányosan növekedni. A csíki templomok és 
cintermek folyamatos használata ugyanis jócskán benyúlik a 17-18. századba, sőt gyakran a 
jelenkorba is, így a nagyméretű és nagy mélységű újabb sírok között csak elvétve maradhattak 
korai temetőrészletek. A „hiányzó” korai sírhorizontok legalább közvetett azonosítását és 
keltezését két módszertől remélhetjük. Folyamatos fémkeresőzéssel talán a szórványként 
előkerülő érem és fémleletek jelezhetnék a temetők megnyitásának idejét, illetve hasonló 
eredmény lenne várható a sorozatban (esetenként szórványcsontokon is) végzett 
karbonizotópos vizsgálatoktól, ám ez utóbbi a helyi viszonyok között megvalósíthatatlan. 

A kutatott csíki Árpád-kori templomok a (12)-13. század folyamán épültek, olykor 
korábban létesített temető helyére (Csíksomlyó, Csíkszentkirály). Sajnos a legtöbb esetben, az 
alaprajzon kívül nem áll rendelkezésünkre olyan adat, amely a keltezést pontosíthatná.1642 Az 
ilyen esetekben javasolt, és a szakirodalomban elterjedő 13. századi datálás valójában csupán 
egyfajta „közmegegyezés” és nem régészeti adatokkal alátámasztott tény. Korai templomaink 
többségének a keltezése, különösen a kisebbeké, így elvileg a12-14. századon belül nem 
szűkíthető, emiatt nagyobb ívű történeti következtetések kiindulópontjaiként csak óvatosan 
használhatók. Az eddigi adatok alapján az Árpád-korban a másutt is általános alaprajzi 
formákkal kell itt is számolni, egyenes (Csíkmenaság) és félköríves (Csíkszenttamás) 
szentélyek egyaránt előfordultak, önmagukban nehezen keltezhető, olykor kifejezetten 
provinciális részformákkal. A falakat eleinte félköríves résablakok (Csíkmindszent), köríves, 
hengertagos nyílások törték át, a szentélyekben félköríves szentségtartófülkék állhattak 

                                                 
1641 Sávai I/54-59. 
1642 Úgy tűnik, hogy a biztosabban keltezhető székelyföldi templomok egy része már állt a 12. században, ld. 
Benkő 1992. 214., Derzsi-Sófalvi 2008. 269., Benkő 2012. 108-111. 
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(Csíkszenttamás), a külső falsíkokat esetenként kőből faragott domborművek díszítették 
(Csíkszentkirály). Úgy tűnik tehát, hogy már a legelső kő templomok esetében számolni lehet 
igényesebb kőfaragványokkal (fejezetek, lábazatok, boltozatok – Delne, Csíksomlyó). Jelen 
munka során megszületett új felismerés, hogy már a gótikánál korábbi templomok esetében is 
lehet számolni nyugati tornyokkal (Delne, Karcfalva).  

A tornyok kapcsán újabban Benkő Elek egy eddig figyelmen kívül hagyott fontos 
részletre hívta fel a figyelmet, nevezetesen arra, hogy a toronnyal ellátott templom középkori 
becsértéke jóval magasabb a torony nélküli egyház értékénél, ami a patrónusok hierarchiáját 
is jelezheti.1643 Ez alapján a „korai”, jelenleg ismert, 13-15. századi csíki tornyok – Delne, 
Karcfalva – korabeli patrónusi családokat feltételeznek. Az összefüggés támogatására az első 
esetben a csicsói vár léte említhető.1644 Bizonyára az sem véletlen, hogy a biztosan középkori 
csíkszenttamási (Csonka-)torony, illetve a nagy valószínűséggel szintén középkori 
csíkszentgyörgyi torony a legkorábbi csíki nemesek, a Lázárok, illetve a Beczek falujában 
található. 

A közelmúltban azonosított korai karcfalvi, majd utóbb ráépített koraújkori tornyok 
fontos, korábban nem felismert lehetőségre hívják fel a figyelmet. Arra, hogy a jelenleg 
látható későközépkori illetve koraújkori tornyok léte nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy 
helyükön állhatott egy korábbi, hasonló, kisebb építmény. Egyetlen régészeti megfigyelés 
alapján aligha volna tanácsos általános következtetéseket levonni, de a karcfalvi régészeti 
adatok fényében nem lennék meglepve, ha ilyen korábbi tornyok nyomai alaposabb kutatás 
során másutt is előkerülnének (pl. Csatószeg-Szentsimon, Csíksomlyó, Csíkszentmiklós, 
Csíkrákos). 

Már a kora gótika alkotásai a hajókon és szentélyeken a 14. században megjelenő 
csúcsíves ablaknyílások (Csíkszentkirály, Csíkmenaság), melyek között résszerű, keskeny és 
nagyobb háromkaréjos formák egyaránt előfordulnak. Ekkora tehető a sekrestyék 
(Csíkmenaság, Csíkrákos) és a plébániatemplomtól függetlenül álló kápolnák megjelenése is 
(Csíkszentimre, Csíksomlyó). A templombelsőket és a külső falakat ekkor már több helyen 
falképekkel festették ki. Ebben az időszakban jó néhány esetben új, immár sokszögzáródású, a 
hajónál azonban keskenyebb szentélyek épültek (Csíkmindszent, Csíkszentkirály, 
Csíksomlyó). 

A késő gótikus 15-16. századi építkezések során nagyméretű, gyakran a hajóval azonos 
szélességű szentélyeket építettek (Csíkszenttamás, Csíksomlyó, Csíkmenaság), ezeket nagy 
mérműves ablakok világították meg. Eleinte még kő, majd egyre gyakrabban tégla bordákból 
készültek a boltozatok. Az ekkor épülő templomok között olykor azonos építő-, illetve 
falképfestő műhelyekre utaló kapcsolat mutatható ki (Csíkszenttamás – Csíkkarcfalva – 
Csíkszentmihály). Ebben a periódusban már minden új szentély mellé épül sekrestye, vagy a 
korábbiakat keletebbre költöztetik (Csíkrákos, Csíkmindszent). A hajók keleti sarkaiba 
gyakran épültek a 16-17. században kőből mellékoltárok asztalai (Csíksomlyó, Csíkmenaság, 
Csíkszentdomokos, Csíkkarcfalva), melyeken festett mellékoltárok álltak. Ezekről a 18. 
századi vizitációk rendre megemlékeznek. Az új boltozott szentélyek felépültét követően a 
hajókat többfelé támpillérekkel látták el és beboltozták (Csatószeg, Csíkkarcfalva). 

A 15. századtól szélesebben is elterjedő harangok ekkor nem a ma ismert nyugati 
tornyokban, hanem még jobbára fa harangtornyokban függtek (Mindszent, Szentlélek, 
Szentmárton, Menaság, stb.). Néhány esetben a cintermeket már a középkor végén kőfallal 
kerítették, védték, noha a temetkezések már több helyen túlnyúltak a cintermek alapterületén 
(Csíkszenttamás, Karcfalva, Mindszent). A kő cinteremfalak és nyugati harangtornyok csupán 
a 17. században váltak gyakoribbá. Éppen emiatt egy megjegyzés kívánkozik ide a tornyok 
gyakran hangsúlyozott védelmi szerepével kapcsolatban. A szakirodalomban általánosnak 
                                                 
1643 Benkő 2012. 125. 
1644 Botár 2012c 107. 



 297 

tekinthető álláspont szerint a tornyok építésének egyik legfontosabb oka a nekik szánt 
védelmi funkció,1645 amit a lőrések, a nehezített megközelíthetőség (bejárat csak létrán az első 
emeltről, vagy a templom karzatáról) elég egyértelműen igazol. A tornyok használható 
alapterülete azonban meglehetősen korlátozott. Sófalvi fent idézett udvarhelyszéki adatait 
használva úgy tűnik, hogy ez sok esetben alig érte el a 100 m². Ez az érték abból adódik, hogy 
a földszinti legnagyobb alapterületből kivontam a falak vastagságát, majd a kapott értéket 
három szinttel szoroztam. A földszint, nyitott volta miatt eleve kiesik a számításból, míg a 
legfelső nyitott erkélyes részen a harangállás, a harangok miatt eleve kevés embernek 
nyújthatott helyet. Ugyanakkor a torony belsejét lépcsők, létrák és egyéb ott tárolt dolgok is 
foglalják. Ekkora alapterületre a helyi közösség csekély hányada menekülhetett, így 
kézenfekvőnek tűnik, hogy a torony, mint védelmi objektum csak az építtető patrónus(ok) 
szűkebb környezetének, illetve a plébánosnak lehetett fenntartva. 
A hét régészetileg is kutatott templomban mindenhol kerültek elő korábbi periódusra utaló 
falmaradványok, így hasonló korábbi részletek minden középkori plébániatemplom esetében 
várhatók, és csak bízni tudunk abban, hogy a majdani munkálatokat régészeti kutatások, 
felügyeletek kísérik majd.  
 
 
7.3. CSÍK KÖZÉPKORI KÁPOLNÁI1646  

 
 
 
Az utóbbi években Székelyföld középkori egyházi építészeti emlékeiről, ezek 

felszereléseiről, falképeiről több tanulmány, kötet is született, melyekben számos csíki emlék 
ismertetése is helyett kapott.1647 Ma már egyértelműnek tűnik, hogy a térség egyházi 
építészete a 12–13. századtól adatolható, a plébániahálózat a 14. századra már teljesen 
kiforrott, és gyakorlatilag a 18–19. századig változatlanul fennmaradt.1648 A 15–16. század a 
Csíki-medencében is a nagy átépítések kora, amikor a korábbi templomok mindegyikét 
átalakítják, mindenütt új gótikus szentélyeket építenek. A templomok azonban nem 
kizárólagos képviselői a középkor egyházi építészetének, a plébániák „árnyékában” számos 
középkori kápolna létezett. Ezek gyakran méltánytalanul kimaradnak a témába vágó 
írásokból, összegyűjtésükre mindeddig nem került sor, pedig a kor hitéletében fontos szerepet 
töltöttek be. Ugyanakkor a kápolnákban található ismert és még lappangó faragványok, 
falképek ugyanúgy a kulturális örökség részei, melyek kellő figyelmet és védelmet 
érdemelnek. A kápolnák többféle típusa közül1649 esetünkben csak az önálló épületként álló, 
falusi kápolnák jöhetnek szóba. 

A kápolnák, különösen a falusi kápolnák másutt sem tartoznak a kedvelt témák közé, 
noha a kutatásnak ezt a hiányosságát már korábban is jelezték.1650 A nagyobb, gazdagabb 
templomok fölényét a kisebb, kevésbé adatolt kápolnákkal szemben jól jelzi, hogy a 
példaértékű Udvarhely-széki egyházművészeti összefoglalásban Dávid László sem érintette 
külön a kápolnák kérdését.1651 Székelyföldön mindeddig csak Sóvidék kápolnáiról született 
összegző igényű tanulmány, és mindössze hat kápolna régészeti kutatásának eredménye látott 

                                                 
1645 Gyöngyössy – Kerny – Sarudi 1995. 39-41. (korábbi irodalommal), Sófalvi 2012. 226-228.  
1646 Botár 2010b., Botár 2013b.  
1647 Entz 1994., Entz 1996., Marcu 2004., Lángi – Mihály 2002., Lángi – Mihály 2004., Lángi – Mihály 2006., 
Jékely – Kiss 2008., Botár 2001., Botár 2009a., Botár 2009b. 
1648

 Botár 2001., Botár 2011. 
1649 Lma 5/5 931–933. 
1650 Rusu 2004. 99–125, illetve Popa 2002. 41–50. 
1651 Dávid 1981. 
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napvilágot.1652 A csíki kápolnákról nemrégiben született egy összefoglaló munka, de ebben 
csupán a közismert adatok bemutatásával, illetve regényes mítoszok ismertetésével 
találkozunk, új megfigyelés, forrás nem került közlésre.1653 

E kápolnákat korabeli írott forrás a legritkább esetben említi, így nincsenek adataink a 
kezdetekről, az építtetőkről, az építéssel összefüggő egyházi, társadalmi háttérről, ill. az építés 
motivációjáról, a kápolnák funkciójáról. E kérdésekre csupán az írott forrásokkal jobban 
ellátott területek kápolnák adatainak helyi alkalmazásával kísérelhetjük meg a választ.1654 

Az erdélyi vonatkozású oklevelek a 13. században két alkalommal említenek 
kápolnákat. Az egyik esetben csupán tiltják a majdani kápolnák építését, míg a másikban 
esetben konkrét azonosítás nélkül, esetleges jövedelemforrásként említik a kápolnákat.1655 
Ennek ellenére bizonyosra vehetjük, hogy a század folyamán már állhattak kápolnák, mert az 
1332-es pápai tizedjegyzékben a küküllei főesperesség területén említik a Kápolna nevű 
települést (de Capella). Tekintetbe véve, hogy a helynévvé válás, illetve a plébániajog 
elnyerése is hosszabb folyamat lehetett, a kápolna felépülése minden bizonnyal jóval 
megelőzi a 14. század eleji említést.1656 

Az írott adatokból minden esetre az derül ki, hogy a 14. században már több helyen áll 
kápolna, építésük gyakran magánszemély, család kezdeményezésére történt, illetve, hogy ez 
egyben a birtokjogi igények kifejezéseként a szimbolikus térfoglalás jele is volt. 1341-ben 
arról értesülünk, hogy a kolozsmonostori prépost három testvérnek megtiltja, hogy Kajántó 
birtokának Tyburch nevű részét birtokolják és oda kápolnát emeljenek.1657 A kápolnák nem 
csak filiális településen, de a 14. században már plébániás településen is épülhettek, sőt 
búcsúengedélyt is kaphattak (1342).1658 A kápolna építése azonban nem csorbíthatta a 
területileg illetékes plébános jogait. 1322-ben az erdélyi püspök csak úgy hagyta jóvá új 
kápolna építését, ha abban az anyaegyház papja szolgál. Ha az építők ezt a rendelkezést 
megszegnék, akkor elveszítik a kápolnához való jogukat.1659 Ugyanakkor külön püspöki 
engedéllyel másutt a patrónus tarthatott papot az új kápolnában, aki ott rendszeresen 
misézhetett (1351).1660 A kápolnák egy része ekkor még bizonyosan fából épült, amint erre 
több korabeli adat is utal (1322, 1347, 1356).1661 

A források alapján a kápolnák elterjedése tehát a 14. századra tehető, és ebben az 
időszakban már Székelyföldön is megjelentek, amint erre az erdővidéki dobói kápolna 
régészeti ásatásának eredményei is utalnak.1662 A dobói kápolna legkorábbi, 14. századi 
periódusának alaprajza egy szélesen elterjedt alaprajzi forma: azonos szentély és hajó 
szélesség, sokszögű, de támpillérek nélküli szentélyzáródás. 

A csíkszentimrei Margit-kápolna keltezését falképei is segítik. A kápolna a falu 
külterületén áll, távol a házaktól, a terepbejárások tanúsága szerint a középkorban is 

                                                 
1652 Sófalvi 2005. 119–128. illetve Beldie 1974. 60–63. (Székelyudvarhely), Benkő 1992. 191–193. (Fiatfalva), 
Bordi 2009. 240–242. (Dobó), Sófalvi 2009. (Homoródalmás), Botár 2010a. (Csíkszépvíz – Szent László, és 
Szent Lélek-kápolna). Székelyföld középkori régészeti emlékanyagának legújabb összefoglalásában immár a 
kápolnák is szerepelnek A székelyföldi kápolnák új  összefoglalásához Benkő 2012. 138-151. 
1653 Pomjánek 2005. 
1654 A földrajzi távolság ellenére a kápolnák alapításával, funkciójával, társadalmi hátterével kapcsolatos 
kérdések kapcsán haszonnal forgatható az angliai kápolnákról szóló tanulmány: Orme 1995. 75–101. A 
tanulmányra Romhányi Beatrix hívta fel a figyelmemet, segítségét köszönöm! 
1655 EO I 190., 225. 
1656 EO II 117. 
1657 EO III 76., 340.,  
1658 EO III 114. (70–71.) A szelindeki plébánia védőszentje Szent Bertalan, míg a kápolna titulusa 
Mindenszentek volt. 
1659 EO II 443. 
1660 EO III. 613. 
1661 EO III 407., 826, EO II. 443.. 
1662 Bordi 2009. 240–242. 
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elkülönülten, magányosan állt. Külső megjelenése alapján építésének kora elsőre nehezen 
meghatározható: keskeny csúcsíves résablakai nehezen egyeztethetők össze 
szemöldökgyámos nyugati kapujával, ami alapján korábban késő gótikus, 15-17. századi 
épületnek tartották.1663 Északi, belső falán látható igényes italobizánci falképei a 14. század 
első harmadában készültek.1664 2012-ben feltártuk a kápolna eredeti félköríves szentélyét is, 
jelenlegi sokszögzáródású szentélye tehát későbbi bővítés eredménye, ami a nyugati 
szemöldökgyámos kapu behelyezésével egyszerre épülhetett. 

A csíkszentimrei Margit-kápolna nem társtalan Csíkban; elhelyezkedésük, alaprajzuk 
és méretük alapján a kotormányi, a csíkrákosi és a csíkszentkirályi kápolna vélhetően 
összetartozó csoportot alkotnak. Ez utóbbiak is a középkori településeken kívül, azoktól 
távolabb, elkülönülten helyezkedtek el. Tény ugyanakkor, hogy ez utóbbi épületek jelentős 
átépítéseken estek át, kutatásuk hiányos, így az alaprajzi hasonlóság, illetve egyes 
faragványok párhuzamai mellett nem rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek alapján a 
kápolnák első periódusának idejét pontosan meghatározhatnánk. Éppen ezért a javasolt 
időrendet munkahipotézisként érdemes kezelni. 

Közülük a csíkrákosi Bogát-hegyen található Szent Fülöp és Jakab kápolnát 18. 
századinak tartják.1665 A kápolna alaprajza nagyon hasonlít a Margit-kápolnához, és csúcsíves 
résablaka is arra mutat, hogy az épület hasonló korú, mint csíkszentimrei társa. A kápolna 
legkorábbi írott adatolása szintén arra utal, hogy kezdetei a 18. századnál jóval korábbi 
időszakra tehetők. 1652-ben ugyanis már javításról értesülünk: „Az Bogát kápolnáját 
megcsináltattuk Cserei Mihály urammal”.1666 Ez a javítás vélhetően a nyugati toldást jelöli, 
aminek nyomai a falazatban mai is kivehetők. Eredeti hossza, már amennyire a legújabb 
„helyreállítást” megelőző vakolat jellege és a repedései alapján megállapítható volt, 8,5 m 
körüli lehetett. 1716-ban a vizitációban nem említik. Ez talán összefügghet az 1694-es tatár 
betöréssel, amit egy esetleges pusztítás miatt újjáépítés is követhetett. 

A „csoport” következő két tagjának keltezésekor nem támaszkodhatunk egyértelmű 
adatokra, sem „korai” falkép, sem archaikus nyílás nem látható rajtuk. Ez utóbbi bizonyára 
annak köszönhető, hogy az utóbb, valamikor a 19. század folyamán temető alakult ki 
körülöttük, és az ezzel járó rendszeres használat miatt eredeti ablakaikat nagyobb nyílásokra 
cserélték. Mindezzel együtt nem tartjuk kizártnak, hogy majdani kutatások során 
előkerülhetnek középkori részleteik. 

A csíkszentkirályi Úrkápolna szintén jól elkülönült a középkori falutól, és még ma is a 
falu szélén található. Ma ugyan temetőkápolnaként működik, de a 18. század előtt, a 
terepbejárások és a régi térképek tanúság szerint magányosan állt. A kápolnát hagyományosan 
a 16. századra keltezik nyugati, késő gótikus kapujának 1517-es felirata alapján.1667 A külső 
falak vakolatán ez esetben is egyértelműen megfigyelhető, hogy az épületet magasították és 
nyugat felé megnyújtották, eredeti hossza 9,5 m körüli volt. Ásatás és/vagy falkutatás 
hiányában nem lehet tudni, hogy a kapu a korábbi, keleti rész tartozéka volt-e, avagy csupán 
az utólagos bővítés nyomán került mai helyére. Ha az eredeti nyugati homlokzathoz készült, 
akkor keltezi a legkorábbi épületet, ha azonban a bővítéskor építették be, akkor a keleti rész 
természetszerűen jóval korábbi a 16. század elejénél. Ennek kapcsán utalnunk kell arra, hogy 
hasonló késő gótikus kapu látható a Margit-kápolna 14. századi nyugati homlokzatán, azaz 
számolni kell az későbbi faragványok beépítésével is. 

                                                 
1663 Léstyán 2000. 252. Első írásos említése 1608-ból adatolt: az Zent margit azzonj kapolnajanal. Szabó T. 
2006. 24.  
1664 Jékely – Kiss 2008. 50–59., Szabó 2009.  
1665 Léstyán 2000. 244. 
1666 Veszely 1860. 146. A gyulafehérvári érsekség honlapján 1725-ös épületként szerepel. A Bogáti-dombról 16. 
század eleji pénzek is kerültek elő, ld. Benkő 2012. 142.  
1667 Entz 1996. 202., Léstyán 2000. 254. 
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Elkülönülő helyzete és alaprajza alapján szintén ehhez a csoporthoz tartozónak vélem 
a kotormányi Sarlós Boldogasszony-kápolnát is, noha innen sem ismerünk középkori 
faragványokat. Bárth János 17. század végi épületként tartja számon („felépítése az idők 
homályába vész”), ennek bizonyítékaként egy 1696-os adatot idéz: „Mikoron mentünk volna 
Szent Márk napján az kotormányi kápolnához processióval”.1668 Úgy tűnik, a 17. században 
helyi zarándoklatok célpontja. A zarándoklat a kápolna eredeti Szia, Anna! védőszentjének 
napján történt, egy 1716-os vizitáció alapján biztosan állíthatjuk, hogy a 18. század elejét 
követően titulusváltás történt.1669 Az általam ismert legkorábbi adat azonban arra világít rá, 
hogy a kápolna építéstörténete ennél korábban kezdődik. 1614-ben értesülünk arról, hogy a 
kápolna harangot kap.1670 A helyszínen végzett falszövet-vizsgálat során azonban 
egyértelműen kiderült, hogy mai formáját szintén utólagos átalakítások, magasítás és nyugati 
toldás során nyerte el, eredeti hossza 7 m körüli lehetett. A régi kápolna a 17. században még 
biztosan állt, párkányát ugyanis a környéken több párhuzammal rendelkező, futókutyás 
kifestéssel festették ki. Hajójának nyugati fele és tornya egyértelműen utólagos bővítés 
eredménye, ezért nem egyértelmű, hogy a 17. századi eleji harang hol volt elhelyezve. Kasza 
Gábor, helyi lakos elmondása szerint a ma hozzáférhetetlen födémgerendáin középkori felirat 
látható. 

Az immár sokadszorra feltételezett nyugati toldás régészeti bizonyítékát a csíksomlyói 
Salvator-kápolna kutatása szolgáltatta.1671 Az eredetileg alig 8,5 m hosszú kápolnát két 
alkalommal is megnyújtották nyugat felé. Legkorábbi periódusának ante quem keltezését a 
felújítás során Kiss Lóránd által feltárt, a 14-15. század fordulójára keltezett falképek adják 
meg,1672 míg keskeny résablakai és alaprajza késő Árpád-kori, illetve 14. századi épületekre 
emlékeztet. A Salvator-kápolna településektől távoli elhelyezkedésével az előző csoporthoz 
kapcsolódik, de egyenes záródású szentélyalaprajza egyedi a csíki kápolnák között.  

Külterületen álló kápolna másutt is volt Csíkban a középkorban, de ezek nem 
maradtak fenn álló épületként. Egy 1606-os adat Csíkszentmártonban említ egy kápolnát („Az 
Kapolnara hagoban”).1673 Ez a helynév alapján aligha lehet azonos a falu szélén, a mezőben 
álló, út menti Krisztus Teste kápolnával, hanem a falutól távolabb, valahol a keleti dombokon, 
hegyeken állhatott. Menaságújfaluban a helyi hagyomány és a helynevek is említenek egy 
kápolnát: Kápolna bükk, Kápolna fejin.1674 A kápolna helyét sikerült a terepen lokalizálni, 
Újfalutól mintegy másfél kilométernyire északkeletre, de a helyszínen ma mindössze kevés 
habarcsrög utal egykori kőépület létére. Lehetségesnek tartjuk, hogy a mai újfalvi templom 
déli kapujaként szolgáló késő gótikus, szemöldökgyámos faragvány, a helyi hagyománnyal 
egyezően ebből az elpusztult kápolnából került mai helyére. 

E kápolnák közös jellemzője, hogy a plébániatemplommal is rendelkező falvaktól 
kisebb-nagyobb távolságra épültek fel, ami mögött, egyéb ismeretlen okok mellett, talán az 
építtetők különleges, a közösségtől eltérő (társadalmi, gazdasági, egyéb?) identitása és 
reprezentációs igénye (is) kereshető.1675 Magyarán e kápolnákat nem a közösségi hitélet 

                                                 
1668 Bárth 2007. 296–297. A kápolna alaprajza: 17.ábra/401. Az érsekség honlapján 1841-es épületként jelölik.) 
1669 Inquisitio 1716: Hic sunt capellae 3: S[ancti] Joannis Baptistae, B[eatae] V[irginis] in Coelos Assumptae, 
S[ancti] Marci Ev[angelistae] in Kotorman. A forrást Fehér János szívességéből ismerem, akinek ezúton is 
megköszönöm baráti segítségét. 
1670 Veszely 1860. 145. 
1671 Itt szeretném megköszönni Darvas Lóránt kollégámnak, hogy közöletlen rajzait, megfigyeléseit megosztotta 
velem. 
1672 Részletesen Lángi – Mihály 2004. 19–21. 
1673 Szabó T. 2006. 42. 
1674 Újvári 1983. 18. 
1675 A hasonló helyzetű fiatfalvi kápolnát a Geréb-család magánkápolnájának tartják, ld. Benkő 1992. 193., míg a 
dobói kápolna esetében a Daniel-család kapcsolata a kápolnával elég valószínűnek tűnik, noha a legkorábbi 
periódusok esetében egyértelműen nem igazolható.   
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helyszíneinek, hanem inkább a helyi birtokos családok magánkápolnájának gondolom, 
legalábbis a kezdeteik körüli időszakban.  

A külterületi kápolnák sorát két csíkszépvízi kápolna zárja: a széphavasi Szent Lélek- 
és a pogányhavasi Szent László-kápolna. Mindkettő a Moldvába vezető régi országút mentén 
található, túl távol ahhoz, hogy helyi körmenetek, zarándoklatok célpontjai legyenek. 
Ugyanakkor már első leírásukkor, a 18. században kiemelték, hogy a csíksomlyói pünkösdi 
búcsúra igyekvő moldvai zarándokok útjának fontos állomásai voltak.1676 Ez a szerepük 
azonban korábbra visszavezethető.1677 A széphavasi kápolnát 1630-ban már említik: „Alpes 
nominatae in region sunt: 1. Szep hauas, hoc est Beatae Virginis ubi in praesens quoqe extat 
capella miraculosa Beatae Virginis in regione Czik”.1678 Ez alapján későközépkori 16. századi 
léte már régebb óta valószínű volt, de Sztáncsúj Sándor 2012-es leletmentése óta ezt pénz is 
igazolja.1679 A kápolnának ma csupán legalsó kősorai láthatók, félköríves szentélye a hajóval 
azonos szélességű (6,7-7 m), az épület hossza 17,6 m. Ebben a formájában erősen kilóg a 
csíki emlékek közül, egy régészeti ásatás vélhetően több építési periódusát azonosíthatná. 

A Szépvízhez közelebb eső pogányhavasi Szent László-kápolna első hiteles adatolását 
Visconti 1699-es térképéről ismerem. A kápolnát Orbán Balázs félköríves szentélyű román 
stílusú épületként írja le,1680 de 2010 nyarán végzett feltárásunk egy egészen apró, 
sokszögzáródású, nyomott alaprajzú épület falait dokumentálta, bármiféle középkori lelet 
nélkül.1681 

A kápolnák második nagy csoportját azok az épületek alkotják, melyek a falvak 
belterületén, jellemzően filiális településeken találhatók. E kápolnák középkori funkcióját jól 
jelzi, hogy a 18-19. századi egyházi keretek átrendeződésekor önálló plébániákká alakultak, 
így biztosra vehetjük, hogy már eredetileg is a helyben misézés igénye hozta őket létre. 
Aligha véletlen, hogy e kápolnák küllemükben is eltérnek az előző csoporttól és valójában kis 
templomok benyomását keltik. 

A csíkzsögödi Szentháromság-kápolna a középkorban Csíkszentlélek filiája volt. A 
későbbi átalakítások ellenére máig felismerhető 16. századi alakja: sokszögzáródású, 
támpilléres, boltozott szentély és azonos szélességű, támpillérekkel ellátott hajó.1682 Ez utóbbi 
azért is érdekes, mert a mai alacsonyabb boltozat felett a padlástérben jól láthatók a korábbi 
magasabb, sík födémhez tartozó meszelt falfelületek, azaz a támpilléreknek vélhetően 
esztétikai és nem statikai szerepe volt. A szentélyben ma is látható a csíksomlyói Mária 
faragóműhelyéből származó Madonna-szobor. A kápolna építésében alighanem fontos 
kezdeményező szerepet játszott a Zsögödön 16. századtól adatolható Mikó-család, akiknek 
korabeli kúriáját a templom szomszédságában gyanítja a kutatás. A család és a kápolna szoros 
kapcsolatára, illetve az ebből fakadó kegyúri-plébánia konfliktusra az 1716-os vizitáció is 
rávilágít: „Est hic in Sőgőt capella pro que Mikoiana familia semper litigat cum parochia.”1683 

A későgótikus csíkdelnei Krisztus Teste-kápolna a falu szélén található.1684 Építését 
vélhetően az indokolta, hogy a falu középkori, a szomszédos Csicsóval közösen használt-
épített plébániatemploma a településtől távol helyezkedik el. A hajó és a szentély szélessége 
ez esetben is megegyezik, de támpillérek csak a szentélyhez csatlakoznak. Nyugati kapujának 

                                                 
1676 Benkő 1778. II. 218 
1677 Mohay 2009. 106–133., illetve 138. 
1678 Relationes 243. 
1679 Sztáncsúj 2012. 
1680 Orbán 1868. 75. 
1681 Botár 2011. 
1682 Entz 1996. 138., Lángi – Mihály 2006. 36–38. 
1683 Inquisitio 2. 
1684 Entz 1996. 202., Léstyán 2000. 237. 
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dobokon nyugvó faragott szárköveit vastag mészréteg borítja. Nyugati tornya a 17. században 
már állt, ekkor ugyanis már brassói harangot hozattak ide.1685 

Vaskos támpillérek láthatók a kászonimpéri kápolna mellett is, noha ezek a hajó 
nyugati feléről hiányoznak. Noha egyértelmű megfigyelés nem támasztja alá, valószínűnek 
tűnik, hogy ez a kápolna egykor nyugat felé csak az utolsó támpillérig tartott, míg a mai 
külső, déli karzatfeljáró és a torony későbbi bővítés eredménye. E feltevésünk mellett ha nem 
is bizonyíték, de megfontolandó érv, hogy a hajó északi, belső falán látható középkori 
falképek is csak eddig a szakaszig terjednek. Korukat a 15. század végére keltezi a 
művészettörténeti kutatás.1686 

A hasonló alaprajzú romos kászonfeltízi Szent Katalin kápolna korát Orbán Balázs a 
14. századra tette, de arányai, alaprajza, illetve egykori bejáratának jellege alapján későbbi 
keltezés tűnik valószínűnek.1687 Ma a kápolna a végső pusztulás előtt áll, a szentély falai és 
támpillérei több helyen megrogytak, kiomlottak, de déli résablakának részlete még látható. 
Habarcsában tetőcserepek is találhatók, ami szintén kései volta mellett szól, de az is 
elképzelhető, hogy a mai épületet egy korábbi épület bontott falazatából emelték. 

Későközépkori (?) kápolna több filiális faluban állt, de ezek jelentős részét az 18–19. 
századi egyházi önállósodással járó átalakítások, építkezések eltüntették, és esetenként csak 
egy-egy másodlagos faragvány utal a középkori épületre.  

A középkorban Kozmás megyéjéhez tartozó tusnádi Assisi Szent Ferencnek szentelt 
kápolna a Thököly-féle betöréskor jelentős károkat szenvedett, majd 1802-ben teljesen 
újraépítették.1688 Ma egy lépcsőfokként újrahasznosított gótikus vízvető és egy 
keresztelőmedence jelzi, hogy itt a késő középkorban egyházi épület állt. Erre 17. század eleji 
adatok is utalnak, 1609-ből az „zentegi haz dombian”, illetve 1643: „az kapolna alat” írtak 
össze birtokokat.1689 Ezek közül az első említés azért különös, mert szentegyházat, és nem 
kápolnát említ. A kozmási megye 17. század végi, de középkorig visszanyúló gyakorlatot 
szentesítő rendelkezései között említik a Tusnádon, illetve a kápolnába való temetést is.1690 
Ezek, illetve a keresztelőmedence alapján akár arra is gyanakodhatunk, hogy a tusnádi 
„kápolna” több, plébániához köthető jogot is gyakorolt. 

A csicsóiak már az Árpád-korban Delnével közösen építették fel a Szent János 
plébániatemplomot, de utóbb a faluban is emeltek egy gótikus kápolnát Páduai Szent Antal 
tiszteletére. Ebből mára csak egy gótikus, az oltárba befalazott szentségtartófülkét ismerünk. 
Léstyán Ferenc szerint 1699. nov. 26-ról paphívásról és papmarasztásról van adat, ami 
feltételezi, hogy itt már előbb templom volt s annak papjáról akartak gondoskodni.1691 Erre 
egy 17. század közepi végrendelet kitétele is egyértelműen utal.1692 

A hagyomány szerint a 16. század elején építették a madarasi kápolnát, amely a 
karcfalvi Nagyboldogasszony plébánia alá tartozott. A kápolnát a 18. század végén 
lebontották és egy teljesen új, immár önálló plébániatemplomot építettek Szent Péter és Pál 
titulussal. A jelenlegi templom helyén állott kápolnára eddig egy 18. század eleji helynévi 
adat volt ismert, amely a keleti határrészen a „Kápolna felé fordulóban” említ egy földet.1693 
A hagyományt a mai templom sekrestyeajtajaként működő késő gótikus kapu igazolja. Van 
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1686 Jékely – Kiss 2008. 134–137. A közölt alaprajzon a hajó támpillérei nem, a torony melletti külső szószék 
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1692 ErdTest III. 173. 
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azonban egy ennél korábbi, 1654-es adat is: „uagion az Kapolnan alol egy szena fw”.1694 Ez 
esetben azonban nem jelzi a forrás, hogy melyik fordulóban álló kápolnáról szól, így nem 
biztos, hogy a mai templom elődjére vonatkozik. Volt ugyanis a falun kívül, nyugati irányban 
egy további kápolna is, amely egy támpillérek nélküli, sokszögzáródású épület volt. Az első 
katonai felmérésről hiányzik ugyan, de a helynév szerepel a térképen (Sz Anthal Visz), így 
eszerint akkor már nem állt. A ’90-es években alapjaira új kápolnát építettek. Méretei és 
alaprajza, illetve elkülönülő elhelyezkedése alapján beleillik a „korai” kápolnák sorába. A 
helyi hagyomány a 16. századtól adatolható fejedelmi vashámorhoz köti, de a hámor és a 
melléképületek a kápolnától több mint másfél kilométerre találhatók. 

Szintén a helyi hagyomány őrizte meg az ajnádi, Szent Istvánnak szentelt kápolna 
építésének korát. Elsőként Orbán Balázs említ egy 1514-es adatot, amely utóbb több helyen 
visszaköszön, a forrás említése nélkül. Időközben a kápolnát teljesen átépítették. 2009 őszén 
másodlagos elhelyezésben, a sekrestye falában találtuk egy 1514-es évszámmal ellátott, 
lemeszelt gótikus szentségtartófülkét, ami Csík legkorábbi datált kőbe vésett epigráfiai 
emléke is egyben.1695  

Ferenczi György gyergyói plébános emlékiratában további kápolnákat említ 
Csíkborzsovában, Fitódban és Monyasdon is, amelyek 1614-ben kaptak harangot.1696 Ezek a 
kápolnák nagy valószínűséggel említésüknél (jóval ?) korábban, azaz valószínűleg a 16. 
században már álltak. Ugyanakkor e települések a legkisebbek közé tartoztak, így joggal 
feltételezhetjük, hogy a hasonló, vagy nagyobb falvakban is állhattak olyan kápolnák a 
középkorban, melyekről nem maradt fenn 16. századi, vagy korábbi adat. Jó néhány falu 
esetében gyanítható, hogy a 17–18. században említett kápolnája középkori eredetű, de a 
bizonytalanságok miatt itt most nem térünk ki rájuk. Ezek közé tartozik a csíkszentsimoni és a 
lázárfalvi kápolna is. 

A borzsovai Szent József-kápolna kora és építéstörténete bizonytalan. Léstyán csupán 
18. századi adatokat említ1697, de a fenti forrás fényében biztosra vehetjük, hogy volt a 
későközépkorban kápolnája. A jelenlegi épület alaprajza alapján kissé kilóg a sorból, ugyanis 
szentélye nem azonos szélességű a hajóval. A mostani épületet szemmel láthatóan nyugat felé 
megnyújtották és tornyot is építettek hozzá, a források szerint a 18–19. században. A 17. 
században említett harang tehát még nem ebben a toronyban szolgált. A hajó bővítését a 
párkány szabálytalansága, illetve függőleges repedések is jelzik. A bővítés előtti eredeti 
hossza 9,6 m lehetett. Falkutatás nélkül csak feltételezni lehet, hogy a szentély oromfalainak 
közepén álló, nem középkori jellegű támpillérei és barokkos ablakai is utólagos beavatkozás 
során készültek. Szentélye, a szomszédos delnei Szent János-templom szentélyéhez 
hasonlóan, a tizenhatszög három oldalával záródik, ami talán az időrend szempontjából is 
perdöntő lehet, azaz a kápolna magját középkorinak gyanítjuk. 

Ferenczi György számos további kápolnáról is említést tesz regesztrumában: alsó 
Borzsovában egy kis fa kápolnát csináltatott 1650-ben, Szent Györgyön alól Patakfalán 
Karacsi István csináltatott egy kápolnát 1646-ban, Madéfalván Antal Imre kápolnáját (?) 
támogatja 1642-ben, akárcsak Kászonban, ahol Bartali Mihály kápolnájába harangot ad 1653-
ban, Csomortánba is vitet harangot “hogy az falu között felcsinálják csendítteni.” Látható, 
ezek egy része olyan fa (?) magánkápolna, amely vélhetően a 17. században épült. Úgy tűnik, 
a 17. században valóságos kápolnaépítési hullámmal számolhatunk. A helytörténeti irodalom 
még számos további kápolnáról tud, de ezek kora és így esetleges középkori voltuk 
bizonytalan. Mai ismereteink szerint 17. századiak, vagy későbbiek a lázárfalvi, hosszúaszói, 

                                                 
1694 Szabó T. 2006. 17. 
1695 Botár István, Kósa Béla, Darvas Lóránt helyszíni szemléje során. 
1696 Veszely 1860. 145. Több 17. században említett kápolna tűnt el nyomtalanul, így többségük vélhetően fából 
épült. 
1697 Léstyán 2000. 273. 
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a szentgyörgyi, verebesi, taplocai kápolnák, noha a majdani falkutatások, ásatások, illetve az 
írott adatok bizonyára több esetben pontosítják idevágó ismereteinket.1698  

Hasonlóak lehettek a zsögödi szoros környéki, szintén csak újkori adatokból ismert 
kápolnák is, mint az úgynevezett Vérkápolna. Ezek közül a Szentlélek felé eső 
csíkszentkirályi kápolnát 1766-ban már Csonka kápolnaként említik.1699 Szintén említenek 
egy Csonka kápolnát a kozmási határban is 1722-ben.1700 E 17. századi kápolnaépítési hullám 
már nem képezi dolgozatunk tárgyát. A faragványok vizsgálata során számolni kell azzal, 
hogy a területen később is épültek gótikus jellegű épületek.1701 

Röviden áttekintve a csíki középkor kápolnákat alaprajzuk, elhelyezkedésük és 
funkciójuk alapján három csoportba sorolhatók. Az első, legkorábbi emlékek alaprajzukkal 
(félköríves, illetve egyenes záródású szentély Csíkszentimrén, illetve Somlyón) az Árpád-kori 
templomokat idézik, falképeik alapján a 14. században már biztosan álltak. A második 
csoportba a támpillér nélküli, sokszögzáródású szentélyű kisebb méretű kápolnák tartoznak. 
Ezek közül öt, átépítve ugyan, de ma is áll, négy eltűnt, illetve romos. Ablakaik többnyire 
keskeny, olykor csúcsíves nyílások, a hajó és a szentély szélessége egyező, további közös 
sajátosságuk, hogy nem a falvak belterületén, hanem azokon kívül elkülönülten állnak. A 
dobói régészeti adatok alapján az ide sorolható kápolnák építése már a 14. században 
elkezdődhetett, de ez a keltezés, a majdani, új adatokat szolgáltató kutatásokig, csak 
fenntartással vonatkoztatható a további, bizonytalanabb időrendű kápolnák építésére. Az ide 
sorolt épületekben ugyanis semmiféle kutatás nem folyt, így bizonytalan, hogy a 16. századi 
adatok a kápolnák építését, vagy csak használatát jelölik-e. 

A 14. századi erdélyi forrásokban a kápolnák építtetői a társadalom felső rétegeihez 
tartozó birtokosok (magister, miles), a kápolnák birtoklása, építése mindig püspöki 
engedélyhez kötött. Nincs okunk azt feltételezni, hogy ez Csíkban másként lett volna. E 
kápolnák építőiről, funkciójáról ugyan nincsenek helyi, hiteles adataink, de az indítékok 
között, a fentiek alapján vélhetően nem csak vallási, hanem reprezentációs szempontok is 
szerepet játszottak, és a kápolnák egyben a korabeli székelyföldi társadalom tagolódására is 
utalhatnak. Egyelőre egyetlen biztos adatunk sincs arra, hogy valamely nemesi család 
kúriájában, vagy mellette magánkápolna működött volna. A csíkszenttamási Abbaffy-
kúriában a 18. században volt egy kápolna, de nem tudjuk, hogy ennek előzményei 
visszanyúlnak-e a középkori, egykori Lázár-kúria koráig.1702 

Jelenleg egy részük temetőkápolnaként működik, de ez a funkciójuk csak az újkorban 
alakulhatott ki, a középkori temetők ugyanis a templomok cintermeiben helyezkedtek el, és a 
régi térképek alapján még a 18. században sem volt körülöttük temető. A kápolnák belterét 
amúgy is csak a plébános (ellentétezéssel megszolgált) engedélyével lehetett 
temetkezőhelyként használni.1703 Az idesorolt kápolnák szinte kivétel nélkül plébániás 
faluhoz tartoznak. 

A harmadik csoportba a falvak belterületén álló kápolnák tartoznak, közülük három 
tömegében is őriz középkori falakat, míg további négyből csak faragványok maradtak meg. 
Ezek vélhetően kifejezetten abból a célból épültek, hogy a helyi hívek a távoli 
plébániatemplom látogatása helyett saját településeiken hallgathassanak misét. Ennek ellenére 
a kápolnák létrejöttében alighanem kiemelkedő szerep jutott a helyi főembereknek, és 
családjaiknak.1704 E sokszögzáródású, támpilléres kápolnák kora a 15–16. századra tehető. 

                                                 
1698 A lázárfalvi határban álló kápolnára egy 1694-es birtokösszeírás utal: Szabó T. 2006. 14. 
1699 Szabó T. 2006. 41. A kápolna helyét Kosza Antal régészfelügyelő azonosította terepen. 
1700 Szabó T. 2006. 65. 
1701

 Mihály 1996. 65–72. 
1702 Botár – Tóth 2004. 275–278. 
1703 Kubinyi 2005. 15. 
1704 E kérdésre Tari Edit és Benkő Elek hívta fel a figyelmemet, segítségüket köszönöm. 
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Noha nincs arra vonatkozó csíki adatunk, hogy a kápolnákban külön káplán működött volna, 
egy részük biztosan rendelkezett a plébánia egyes jogaival (temetés, keresztelés), de ezeket 
csakis a kiszálló plébános gyakorolhatta. Erre utal a Kozmáshoz tartozó csíktusnádi 
kápolnában található középkori keresztelőmedence, és a középkori hagyományokra épülő 
csíkkozmás (egyház-) megye temetkezésekre utaló rendelkezése is: „Ha temetni híják akár 
Tusnádra, akármelyik faluba ez megyébe, el tartozik menni a kereszttel [tudniillik a plébános 
- BI].... Kereszteletlen gyermeket nem szabad semmiképpen betemetni szent helyre, úgymint 
szentelt cinterembe; annál inkább templomba vagy felszentelt kápolnába”.1705 

A 16. században legalább tucatnyi kápolnával számolhatunk Csíkban. Alighanem 
szintén középkori eredetűek azok a kápolnák is, amelyekről nincs ugyan 16. századra 
vonatkoztatható adatunk, sem középkori faragványaik nem maradtak ránk, de filiális 
településeken találhatók, távol a plébániatemplomtól (Hosszúaszó, Lázárfalva, 
Menaságújfalu). Annál is inkább, mert kisebb, jelentéktelenebb települések esetében már 
hallunk arról, hogy a 17. század elején volt saját kápolnájuk (pl. Fitód, Monyasd). 
A csíki kápolnák kutatása olyan lehetőségekkel kecsegtet, amellyel más területek esetében 
nem rendelkezünk. A katolicizmus folyamatos jelenléte, és a reformáció hiánya miatt ugyanis 
viszonylag jól körvonalazhatóan konzerválódtak a középkori állapotok. Azaz a 
plébániatemplomok és a kápolnák együttes vizsgálatával a teljes középkori egyházi topográfia 
rekonstruálható. 
 
 
7.4. KÖZÉPKORI UDVARHÁZAK CSÍKBAN 

 
Csík közvetlen szomszédságában, a torjai enklávé területén 1324-ben már domus 

illetve curia néven említik az odatelepített ruténok, illetve a birtokosok lakhelyeit.1706 Az 
oklevél alapján azonban úgy tűnik, ez esetben a kétféle megnevezés nem jelölt egyben eltérő 
jellegű, rangú lakhelyeket. Szintén domus-ként említi egy kortárs oklevél a Mikók székelyek 
által Oltszemen feldúlt házait is, noha ez esetben is gyanítható, hogy nem átlagos falusias 
épületről volt szó.1707 Ez az adat azonban egyben arra is rávilágít, hogy a székely község már 
a legkorábbi időben sem riadt vissza attól, hogy Székelyföld területén, vagy szomszédságában 
élő nemesek, előkelők házait alkalomadtán feldúlja.1708A kúriák dúlására utaló első közvetlen 
csíki adat 1511-ből való, amikor a székely ispán arra utasítja a barcasági szászokat, hogy a 
csíki és gyergyói székely előkelőket, kiknek a házait a község feldúlta szükség esetén 
fogadják be.1709 Közvetett adatunk azonban korábbról is van, hiszen a három nemzet 1459-ös 
szövetségében a török beütések mellett a belső zavargásokat is említik, amelyek nyomán 
székelyek családjaikkal beköltözhetnek a szász városokba.1710 Ezt követően azonban több 
alkalommal sor került hasonló eseményekre, míg a 18. század elején az udvarházak 
módszeres pusztítására is van adat. Cserey Mihály írja krónikájában, hogy 1706-ban „Acton 
sietve Csíkba mene … groff Petki Dávid szép csicsai házait felégetteti”. Akkoriban (1706-
ban) több lázadó csíki nemes udvarháza jutott hasonló sorsra: „Rabutin penig megparancsolá. 
hogy Háromszéken s kivált Csíkban, mert azokra neheztel vala inkább, az elfutott nemesek 
házait elrontsák, el is ronták mindenütt. Lázár Ferencz szép szárhegyi kastélyát Acton 
felégetteté a gyergyai romláskor.”1711 

                                                 
1705 SzO IV/439. 
1706 SzO VIII/6-7. 
1707 SzO VIII/18. 
1708 A kérdésről részletesen Benkő – Székely 2008. 64-65. 
1709 SzO III/177. 
1710 SzO V/15-16. 
1711 Cserey 1852. 388-389. 
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Talán e társadalmi feszültségek nyomán kialakuló dúlások következménye lehet, hogy 
területünkön nem ismerünk 13-14. századi rangos udvarházat. Az eddig kutatott csíki 
későközépkori udvarházak kutatása során rendre kerülnek elő korábbi telepnyomok, de a 12-
13. századi leletek egyelőre „csak” korabeli településre utalnak, és nem az udvarházak 
előzményeit jelzik. A két horizont között olykor több évszázados hiátus is mutatkozik. Ennek 
azért van jelentősége, mert a 13-14. századi leletek hiánya azt sejteti, hogy egyrészt a kő 
építkezések kezdetei nem tehetők korábbra a 15. századnál. Másrészt azonban azt sem lehet 
kizárni, hogy a 16. században elénk kerülő csíki előkelők – Andrássyak, Balaskók, Beczek, 
Fejérek, Lázárok – kiemelkedése nem sokkal előzte meg írásos említésüket. E vonatkozásban 
említeni kell, hogy Székelyföld legintenzívebben kutatott területén, Keresztúr-székben sem 
ismerünk hasonló korú, 13-14. századi maradványokat. 

Ugyanakkor kétségtelen, hogy már a 13. században számolnunk kell olyan társadalmi 
réteggel és annak lakhelyeivel, melyek kiemelkedtek a korabeli falusias környezetből. Benkő 
Elek legújabb kutatásai óta egyre elfogadottabbá vált, hogy a korábban homogénnek tekintett 
székely társadalom már a 13. századtól kitapinthatóan jóval tagoltabb, mint ahogy azt a 
korábbi történetírás vallotta. E kérdés kapcsán magam azt sem tartom kizártnak, hogy a 14. 
században még számolni kell a székelyeket megelőző berendezkedés még részben meglévő 
elitjének jelenlétével. E társadalmi, gazdasági különbségeknek nyilván a lakóépületek 
jellegében, minőségében is meg kellett jelennie. Kézenfekvő lenne azt gondolni, hogy a 13-
14. századi előkelők e célra a környék várait használták, de ennek a várak topográfiai 
helyzete, illetve közismert leletszegénysége is ellentmond. A várak birtokosainak „korai” 
udvarházait tehát a mai településeken belül kellene keresnünk, és megtalálnunk. Egyelőre 
azonban egyetlen 13. századi vártulajdonosnak sem ismerjük falvakban álló udvarházát. E 
vonatkozásban előrelépést csak majdani szerencsés leletek hozhatnak. 

A későközépkori kúriák előzményeinek hiánya, illetve a korai székely előkelők és/vagy 
„várurak” 13-14. századi, feltételezhetően a falvakban álló lakhelyei közötti ellentmondás 
magyarázatot igényel. Talán jelenlegi töredékes adataink alapján is megkockáztatható az a 
következtetés, hogy a helyi elit élete nem folytatódott törés nélkül a 13. és a 15. század között. 
Magyarán a ma ismert 15-16. századi előkelők, az udvarházak („Kőházak”) birtokosai 
(Andrássyak, Balaskók, Beczek, Fejérek, Lázárok, stb.) nem a 13. századi várak 
tulajdonosainak, és nem is föltétlenül korai székely előkelők leszármazottai, hanem újonnan 
kialakult réteg tagjai, hiszen ellenkező esetben joggal várhatnánk el, hogy a kúriák környékén 
folyamatos 13-16. századi telepnyomok kerüljenek elő. Úgy tűnik, a 14. század e tekintetben 
is választóvonalnak tekinthető. Talán nem véletlen, hogy az ismert 14. századi „rangos” 
lelőhelyek esetében sincs folyamatosság. Kotormányban a régészeti leletek egy Árpád-kortól 
induló és a 14. század közepéig-végéig követhető rangos anyagi kultúra („család”) létére 
utaltak, de későbbi, hasonló kvalitású leletek már nem kerültek elő a kutatott felületeken.1712 
A martonfalvi (Kőrösi Csoma Sándor utca, Darvas L.) gazdag lakóházat szintén felhagyták a 
14. században, a későbbi leletek már 16. századi szemétgödrök anyagai. Csíkmindszenten az 
eddigi objektumok szintén 14. századiak, de a megkutatott részeken egyelőre nincs nyoma a 
15-16. századi Czakók udvarházának.  

Amennyiben ez a meglátásunk a későbbiekben is helyesnek bizonyul, úgy akkor annak 
igen fontos történeti hozadéka lehet, hiszen arra utalna, hogy a „korai elit” a 14. század 
folyamán, vélhetően a székely beköltözés következményeként, eltűnik, és helyét a 15. század 
folyamán új, immár székely előkelők foglalják el. A csíki régészeti adatok tehát egyelőre nem 
támasztják alá azt a véleményt, mely szerint székely előkelők hatalma már az Árpád-kor 
végétől követhető lenne.1713 

                                                 
1712 Botár 2011a. 
1713 Benkő – Székely 2008. 22-23. A középkori udvarházaknak Székelyföldön más területein sincs közvetlen 13-
14. századi előzménye. 
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A Csíki-medencében az udvarházak kutatását több körülmény nehezíti. Elsőként a rájuk 
vonatkozó írott források szinte teljes hiányát kell megemlíteni. Így noha a 15-16. századi csíki 
előkelőkre több forrás is utal, udvarházaikról csak későbbi, jórészt már felhagyásuk és 
pusztulásuk utáni időből származó adataink vannak. Az írott források hiánya néha még a 
legalapvetőbb azonosításokat is bizonytalanná teszik. Így például az Andrássyak szentkirályi, 
vagy a Balaskók karcfalvi udvarházainak pontos lokalizálása sem egyértelmű, míg például 
Vacsárcsiban az úgynevezett „Sándor-kúria” esetében a birtokos család meghatározását 
illetően vannak bizonytalanságok (Sándor-/Lázár-/Fejér-család). Az írott források hallgatása 
ellenére az épületek kutatása sok hasznos adattal szolgálhatna, de a középkori udvarházak 
egyike sem maradt fenn napjainkig. Csupán néhány esetben gyanítható, hogy a 19-20. 
században még részben álló épület egyes részletei (pincék, alapfalak) esetleg középkoriak 
lehetnek.1714 Az egykori udvarházakat építő családok mindegyike eltűnt, vagy elköltözött 
Csíkból (ideértve az esetleges örökösöket is), így az épületek sorsa egyértelmű pusztulás lett. 
Így állt elő az a helyzet, hogy az erdélyi udvarházakat összegző csíkszeredai szerzőpáros, a 
17. század eleji Mikó-várat leszámítva, egyetlen csíki udvarházat sem tudott bemutatni.1715 

A későközépkori lelőhelyek régészeti kutatása szintén elhanyagolt területe volt a 
helytörténetnek. A kezdetek ez esetben is ígéretesen indultak, hiszen a múlt század ’30-as 
éveiben Vámszer Géza több csíki udvarház esetében jelzett középkori előzményeket.1716 
Ugyanakkor Csík első „hivatalos” ásatásán a szentkirályi Téglagyár-Homokbánya-
Borvíztöltőde lelőhelyen, már kerültek elő későközépkori leletek, sőt alapfalak is. A ’60-as 
években szintén megfigyeltek középkori udvarházra utaló kőfalakat a csíkszentsimoni tsz 
építésekor, de ezekről rajz nem készült, és így a viszonylag gazdag leletanyag származási 
helyét sem ismerjük, így az udvarház, Kőházkert pontos lokalizálása sem biztos. Ezt követően 
hosszú évtizedekig senki nem foglalkozott a csíki középkori udvarházakkal, majd a 2000-es 
évek elején Darvas Lóránt kutatásai (Szárhegy-Lázár-kastély, Csíkszereda Mikó-vár, 
csíkszentkirályi Andrássy- és Bors-kúria) hoztak új ismereteket és leletanyagokat a felszínre. 
Miután ezek az ásatások és leleteik rendre közöletlenek maradtak, magam is szerepet 
vállaltam e téma kutatásában és 2009-től a csíkkozmási Becz-, majd 2012-től a csíkvacsárcsi 
úgynevezett Sándor-kúriánál kezdeményeztem új ásatásokat.1717 

A későközépkori udvarházak többsége a települések szélén elkülönülten, lakatlan 
területen jött létre. Eddigi adataink alapján biztosan ilyen a vacsárcsi Sándor-kúria, mindkét 
poklond(falvi) Andrássy-kúria, a kozmási Becz-kúria, de valószínűleg idesorolható a 
szenttamási Lázár-, a csicsói Lázár-Petki- és a szentimrei Antal/Hadnagy (?)- (utóbb Henter) 
kúria is. Ismétlem: közvetlen előzményként a rendszeresen előkerülő 12-13. századi leletek 
nem jöhetnek szóba, azok a korábbi, nagyobb alapterületű települések nyomai. 

A 17-18. századi udvarházak kapcsán B. Nagy Margit hangsúlyozta, hogy az udvarház 
nem csak a lakóigényeket kellett kielégítse, de a szűkebb környék gazdasági életének is 
egyfajta központja volt. Amennyiben a lakóigény volt az erősebb, akkor az udvarház a falutól 
távolabb, vagy annak szélén épült fel, így a falu élete nem zavarta az ott lakókat, de azok 
valamelyest ellenőrizhették a településen folyó tevékenységeket. Fontos szempont volt, hogy 
az udvarház közelében legyen patak, folyó, vagy tó. Faluközti, központi helyen abban az 
esetben épülhetett udvarház, ha a falu teljes egészében egyetlen tulajdonos birtoka volt. Az 
udvarház helyének kiválasztásakor az is fontos szempont volt, hogy az védhető is legyen.1718 

A csíki udvarházak faluszéli elhelyezkedésének tehát több oka lehetett. 
Legkézenfekvőbb, hogy a jelentős részben szabad székelyek által lakott települések 

                                                 
1714 Benkő 2012. 215-225. 
1715 Bicsok – Orbán 2011. 
1716 Benkő – Székely 2008. 36-40. 
1717 A kozmási ásatások előzetes eredményeihez ld. Botár 2012e. 
1718 B. Nagy 1970. 15-17. 
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belsejében az udvarházak létrejöttekor már nem állt rendelkezésre akkora szabad terület, ahol 
több átlagos telek méretét meghaladó kúria kialakulhatott volna. Másrészt az udvarház 
kialakításakor óhatatlanul tekintetbe kellett venni azt, hogy a bizonyára nagyszámú 
állatállomány takarmányozása, és főleg itatása minél egyszerűbben megoldható legyen, így a 
víz közelsége elsőrendű fontosságú tényező lehetett. És bizonyára nem hagyható figyelmen 
kívül a hadászati megfontolás sem, hiszen a községgel éles ellentétben álló előkelők inkább 
választották a biztonságosabb elkülönülést, semmint a könnyebb támadást, dúlást lehetővé 
tevő központi elhelyezkedést. 

Jelenleg azonban nincs biztos adatunk arra vonatkozóan, hogy a csíki udvarházakat 
jelentősebb megerősítéssel látták volna el, noha e tekintetben jórészt még a kutatások elejénél 
tartunk.1719 Mindezek ellenére a nagyobb udvarházak esetében valószínű feltevésnek tűnik, 
hogy az épületeket keríthette árok vagy paliszád (Csíkkozmás, Vacsárcsi), annál is inkább, 
mert ezek alaprajzi szempontból a legrangosabb székelyföldi castellumokkal rokoníthatók. 
Vacsárcsiban a 20. század elején a lelőhelyet várnak nevezték, mert a romterület „várfalakkal 
és bástyákkal volt ellátva”.1720 A poklondfalvi Andrássy-kúria esetében egy archív fotó alapján 
a kőépületet árok keríthette. 

A falvak területén álló rangosabb házak kutatása több szempontból is kulcsfontosságú 
kérdés. Egyrészt a helyi elit háztartásába nagyobb arányban kerülhettek olyan import tárgyak, 
melyek a család és így a terület kereskedelmi kapcsolataiba nyújthatnak bepillantást. E 
kétségkívül kiemelkedően fontos tényező mellett azonban a kúriák kutatása településtörténeti 
szempontból is számos adattal szolgálhat, hiszen a későközépkori udvarházak jelentős hatást 
gyakoroltak a környező falvak népi építészetére és anyagi kultúrájára is.1721 Az udvarházak 
rangos berendezésének látványos emlékei a kályhacsempék, melyek a szomszédos falvakra is 
erős hatást gyakoroltak.1722 Az utóbbi évek terepi kutatása és a múzeumi anyagok újabb 
áttekintése során számos, korábban ismeretlen csempetöredék került elő, ugyanakkor a 
folyamatban lévő kutatásoktól szintén jelentős további leletanyag várható. Ez az új anyag 
jelentősen gazdagíthatja a csíki középkori tüzelőkre, kályhákra vonatkozó ismereteket, ezért 
erre a kérdésre egy későbbi tanulmány keretében vissza kívánok térni.  

Visszatérve az épületekre elsőként azt kell kiemelni, hogy a középkori udvarházak 
jelentős részéről csekély, vagy semmilyen információnk nincs. Teljesen ismeretlen a Beczek 
csíkszentgyörgyi és csíkszentmártoni, a Czakók szentléleki, a Czakók, Mikók, Pókaiak 
zsögödi, a Lázárok csíkszenttamási, lázárfalvi, a Balaskók jenőfalvi lakhelye, udvarháza (és 
leleteik is), hogy csak a legfontosabbakat említsük. A kutatott objektumok esetében 
közöletlen a Mikó-vár, a szentkirályi Andrássy- és Bors-kúria leletanyaga. Más esetekben a 
leletanyag vagy egyéb adat (helynév) utal rangos udvarházra, de az attribúció kérdéses 
(ilyenek a csíkszentsimoni, csíkszentmiklósi Kőházkertek, a martonfalvi ház, vagy például a 
szentimrei Henter-kúria előzménye). 

A régészetileg kutatott udvarházak több alaprajzi csoportba sorolhatók. Az eddigi 
adatok alapján egyetlen hosszanti, helyiségekre tagolt épülettömbből áll a csíkszentkirályi 
Andrássy-kúria. A kozmási Becz-kúria viszont már az eddigi kutatások nyomán is egy több 
épületből álló összetett alaprajzot mutat. Ezzel szemben a vacsárcsi udvarház telkén több 
elkülönülten álló többosztatú kő épület található. Egy további alaprajzi megoldás, amikor az 
udvarháznak csak bizonyos részei épültek kőből (pince, kémény), míg a ház maga fából 
készült. Itt kell megjegyeznünk, hogy a különböző alaprajzi megoldások és a felhasznált 
építési anyagok nem föltétlenül utalnak az építtetők rangjára. Jó példa erre a Sándorok 
csíkszentmihályi kúriája. A 16. század közepéig a Sándorok egyértelműen a csíki előkelők 

                                                 
1719 A kérdésekről Koppány 2006.  
1720 Csutak 2011. 3. 
1721 Benkő 2012. 221-222. 
1722 A csíki középkori csempékről Kémenes 2005. 
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rétegéhez tartozhattak (ld. Adattár/Csíkszentmihály/írott adatok), ennek ellenére középkori 
udvarháza 18. századi vallomások alapján az utolsóként említett típusba tartozott, azaz csak 
részben épült kőből („az kő kéményen, kő pincés, bolton és egy kis régi csűrön kivül”„Az 
kémén alja és pincze megvolt azelőtt is, úgy tudom”).1723 

Az udvarházak közös jellemzője, hogy a fent említett faluszéli elhelyezkedés mellett, 
nyilván attól nem függetlenül, mindegyik nagy alapterületű telken található. 

 
 

7.5. KÖZÉPKORI VÁRAK CSÍKBAN 
 

Székelyföld és így Csík középkori várai a várkutatás egyik rejtélyei közé tartoznak, 
eredetük, történetük máig foglalkoztatja a téma kutatóit. Az írott forrásokban egyáltalán nem 
szereplő védelmi objektumok ugyanis nehezen illeszthetők a hagyományos vártipológiába, 
időrendjük sok esetben bizonytalan, és településtörténeti, társadalmi, gazdasági hátterük sem 
kellőképpen tisztázott. E várak, a tusnádi kivételével az Olt jobb partján sorakoznak: 
Csíkszentdomokos (Várbükke/Vársarka), Csíkrákos (Pogányvár), Csíkcsicsó, Csíkzsögöd 
(Harom-vár) és Tusnád (Vártető) határában a Hargita oldalán kiugró hegyfokokon, többnyire 
több kilométernyire találhatók a középkori településektől. 

A székelyföldi középkori várakról az utóbbi években számos tanulmány, sőt 
Udvarhely-szék erődített helyeihez kapcsolódóan önálló PhD dolgozat is született.1724 Ennek 
ismeretében a részletes kutatástörténettől itt eltekintek, és csak a legfontosabb munkákat, 
illetve nézeteket tekintem át. 

Orbán Balázs nagy érdeme, hogy e várakról elsőként közölt leírást és alaprajzot is. A 
Csíki Székely Krónikára támaszkodó vártörténetei azonban nem többek romantikus 
képzelődéseknél.1725Fél évszázad múltán Ferenczi Sándor immár régész szemmel vizsgálta a 
székelyföldi, és így a csíki várakat is. Ő ezek kapcsán nem említette a középkori keltezés 
lehetőségét, azokat kivétel nélkül dák váraknak határozta meg.1726 Ezen a szemléleten Macrea 
és csapatának ásatásai lényegesen módosítottak, a falakban megfigyelt habarcs alapján 
ugyanis mindenütt középkori (újra-)építéssel számoltak.1727   

A romantikus elképzeléseket követően a szakirodalomban velük kapcsolatosan két 
felfogás uralkodott. Az első, hagyományosnak tekinthető megközelítésben, melyet a Ferenczi 
testvérek képviseltek, e várak, több más székelyföldi várral, együtt a Szent László-kori 
határvédelem fokozatosan keletre tolt újabb, az 1166-os bizánci betörést követően megépülő 
várlánc részei voltak.1728 Kezdetben ezt a véleményt osztotta Székely Zoltán is, aki a várak 
zömét a székelyek beköltözése előtt a központi hatalom által emelt határvédő váraknak 
tartotta.1729 

Utóbb ezt a feltevést éppen a várak elhelyezkedése és eltérő jellegük miatt Benkő 
Elek részéről érte bírálat, mondván, hogy e falvaktól, útvonalaktól távol eső, 
építéstechnikájukban is különböző jellegű várak nem egységes koncepció részei, és 
elhelyezkedésük miatt nem lehettek alkalmasak arra, hogy „határvárként” az útvonalakat 

                                                 
1723 SzO VII/265. 
1724 A kérdésről és szakirodalmáról kimerítő alapossággal Sófalvi 2012. E fejezetben több alkalommal 
támaszkodtam Sófalvi András disszertációjára. Mint alább látható lesz, néhány kérdésben nem egyezik 
véleményünk, de ezek ütköztetésétől azt remélem, hogy közelebb kerülünk az adatokkal nehezen megvilágítható 
kérdés tisztázásához. 
1725 Orbán 1869. 34-35. (Zsögöd); 60-61. (Csíkcsicsó); 70-71. (Csíkrákos-Pogányvár); 95. (Csíkszentdomokos-
Várbükke), Benkő 1989. 
1726 Ferenczi 1938. 244-260. (Zsögöd - Haromvár),  
1727 Macrea 1951. 
1728 A vita irodalmához ld. Sófalvi 2006. 
1729 Székely 1976-1977.  
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ellenőrizzék, védjék. Első összefoglalásában ezeket az általa a 13. század elejére keltezett 
várakat a környező települések mentsvárainak gondolta, majd több lépésben mind 
hangsúlyosabban abba az irányba módosította nézeteit, hogy a várakat vármegyei szigeteken 
álló magánvárakként értelmezze.1730 

Ettől eltérően a legújabb erdélyi várakat tárgyaló összegző monográfiájában Adrian 
Andrei Rusu újra a régebbi megoldás módosított változatát ajánlotta a székelyföldi, és ezen 
belül a csíki várak értelmezéséhez. Szerinte a középkori székely hadszervezet nem 
nélkülözhette a várak használatát, ezek a térség katonai potenciáljának természetes központjai 
kellett legyenek. A templomok alapján valószínűnek tartja, hogy a térségben ismert volt a 
kőfalak rakásának ismerete, és kizártnak tartotta, hogy amennyiben az Olt déli szakaszát már 
korán megerősítették, akkor ez a védelem miért ne húzódott volna tovább észak felé is. A 
királyi hatalom által építetett várak egyik fő célja a kun és tatárok elleni határvédelem volt, és 
csak e keleti veszély megszűnte után veszítették volna el funkciójukat.1731 

Székelyföld középkori várainak kutatástörténetében alapvető jelentőségű Sófalvi 
Andrásnak az udvarhelyszéki várakat és erődített helyeket tárgyaló PhD dolgozata. 
Munkájának számos eleme visszaköszön jelen dolgozat sorai között, de néhány kérdésben 
nem tudom teljesen követni őt. Sófalvi dolgozatában és korábbi tanulmányaiban is többször 
hangsúlyozta azt a Benkő Elek korábbi véleményével egyező elképzelését, mely szerint az a 
felfogás, hogy a székelyek nem építettek várat a középkorban, téves lenne. „Földjük és 
országuk közvetett védelmére a székelység is épített várakat a középkorban, főként 
menedékvárakat, ezek legnagyobb hányada éppen a tatárjárás sokkszerű hatására épült a 
települések határának távoli rejtett pontjain”.1732 Magyarán a székelyföldi várak többségét 
joggal lehet a terület középkori lakóihoz, a székelyekhez kötni. A tisztánlátás érdekében 
azonban előzetesen tisztáznunk kell, hogy ez esetben mit értünk „székely” illetve „vár” 
kifejezések alatt. Székely előkelőket-e, avagy a székely közösségeket. Ugyanakkor aligha lesz 
szerencsés, ha az Árpád-kori hegyvidéki várakat, ugyanabba a kategóriába helyezzük a 
későközépkori újkori erődített templomokkal, kúriákkal.  

Nézzük a felsorolt forrásokat. A torockói 1291-es adatot Sófalvi és Benkő is akként 
értelmezi, mint a hegyvidéki, egyszerű falgyűrűs várak funkcióját jellemezi.1733 A vár Ehellős 
saját örökös vára (Castrum suam haereditarium), azaz tipikus magánföldesúri vár. Az 
oklevél arról szól, hogy a tulajdonos, Ehellős tulajdonjoga fenntartása mellett (retenta sibi 
proprietate et jure dominii eiusdem Castri) hozzájárult ahhoz, hogy a várat a szomszédos 
székelyek is (!) védelmük céljára használhassák, de csak addig, amíg az Aranyos mellett 
laknak. A várat tehát egyértelműen nem a székelyek építették, az oklevélből nem következik 
az, hogy ilyen, és ehhez hasonló várakat a székelyek a maguk védelmére építették volna. Az 
oklevélből az derül ki, hogy a 13. század második felében Erdély középső részein (is?) 
épültek magas, eldugott hegycsúcsokon egyszerű alaprajzú (ún. gyűrűfalas) magánföldesúri 
várak. Az teljesen más kérdés, hogy utólag, Aranyos-szék kialakulását követően mi történt a 
vár tulajdonjogával, mi lett az eredeti építtető birtokossal, illetve, hogy azt utóbb Székely-
várnak nevezték-e.1734 Aranyos-szék kialakulásának eseményeit ismerve1735 igen valószínű, 
hogy Ehellős nem önszántából jutott arra a döntésre, hogy várát a székelyek rendelkezésére 
bocsássa. Ebben alighanem jelentősen befolyásolhatta az a királyi szándék, amely Aranyos-

                                                 
1730 Benkő 1990., Benkő 1993. 12., 2010. 235. Benkő véleményét idézve, de teljesen félreértve a legújabb román 
összefoglalás a királyi várak közé sorolta őket. Ţiplic 2006. 176. A könyvről részletesen Sófalvi 2008. 
1731 Rusu 2005. 412-419. 
1732 Benkő 1993. 11-12., illetve Sófalvi 2006. 13-16., Sófalvi 2012., Sófalvi 2012a. 192, illetve Sófalvi 2012b. 7. 
1733 SzO. I. 18-19.; III. 1-2. Itt 1257-1272 közötti keltezéssel szerepel. Az Erdélyi Okmánytár 1291-re datálja az 
oklevelet. Ld. EO. I. 291. Benkő 2010. 239., Sófalvi 2011., Sófalvi 2012a 188.  
1734 1666: SzO. VI. 307. 
1735 Erről részletesen Benkő 2012. 389-413. 
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szék kialakulásához vezetett.1736 Ezt sejtetik a többszörös birtokjogi előzményeket és 
jogfolytonosságot biztosítani hivatott kitételek (saját örökös vára, tulajdonjoga fenntartása 
mellett, amíg a székelyek itt laknak, stb.), amelyek arra utalnak, hogy Ehellős nem 
szándékozott végérvényesen és teljesen a székelyeknek adni várát. Egy 1289-es oklevél 
kifejezetten említi, hogy a székelyek Torockó vára alatt sikeresen rajtaütöttek a tatár 
seregen.1737 Felettébb valószínű, hogy e hadi eseményt követően igényelték a székelyek, hogy 
szükség esetén használhassák az akkor még más által birtokolt várat. 

Éppen emiatt az oklevél sokkal inkább annak modellezésére lehet alkalmas, hogy 
hogyan igyekeztek megkaparintani a székelyek frissen megszerzett területeiken, vagy azok 
szomszédságában a korábban mások által emelt magánvárakat, birtokokat, illetve miként 
szorították ki a korábbi birtokosokat! Amúgy a székelyek és a torockói vár (általában várak 
?!) kapcsolatára jellemző, hogy úgy tűnik, valójában nem használták rendeltetésszerűen 
várként a megszerzett objektumot. Ennek igazolására Benkő Elek egy 1464-es adatot idéz, 
amikor a régi torockói várnak már csak helynévi nyomát említik (Warkewe).1738 1666-ban 
„Székely-vár nevű hely”-ként említik, ami alapján elég egyértelmű, hogy akkor már a vár nem 
állt, csupán helynévként, határjelként volt ismert.1739 A csíki és általában a székelyföldi várak 
hasonló, egyszerű alaprajza, eldugott, nehezen megközelíthető elhelyezkedése és 13-14. 
századdal záruló leletei alapján nem tudunk nem arra gondolni, hogy hasonló előtörténete, 
majd sorsa lehetett egyes csíki váraknak, illetve tulajdonosaiknak is. A székelység 
beköltözését, berendezkedését követően a korábbi berendezkedés, mely létrehozta a várakat, 
megszűnt és így a várak használatlanul elenyésztek. A székelyeknek a vármegyei területek 
megszerzésére irányuló, olykor erőszaktól sem mentes kísérleteit több forrás is igazolja a 
korszakból. 

A következő, e vonatkozásban többször idézett oklevél, a sepsi székelyek és botfalusi 
szászok közötti egyezség, ami azt rögzíti, hogy előbbiek egy darab földet 50 aranyforintért 
eladtak a botfalusi szászoknak, hogy saját földjükön a király pártütő ellenségei ellen várat 
építsenek.1740 Benkő Elek véleménye szerint ez a vár a Szék-földi erősdi Csókás várával lehet 
azonos,1741 azaz nem Székelyföldön, hanem egy székely előkelő magánbirtokán épült fel. 
Ugyanez a helyzet a Mikók Olt menti váraival.1742 Magyarán székely előkelőknek volt, 
lehetett vára, de csak Székelyföldön kívül. Az ismert magánvárak tehát aligha „székely 
közösségi” várak. Nézetem szerint helyesen következtetett Benkő Elek arra, hogy a 
Székelyföld belterületén álló várak is eredetileg magánbirtokokhoz tartozó magánvárak 
voltak, melyek utólag, Székelyföld kialakulása után váltak „székelyföldi várakká”.1743 Benkő 
Elek újabban mind több vár (a málnási Herec vár, a sepsibükszádi Alsósólyomkő és Vápa 
várak, a kézdialmási Álmos vára, a felsőcsernátoni Ika vára és a bikfalvi Csigavár) esetében 
azzal számol, hogy azok magánföldesúri várak lettek volna.1744 Nézete egyre inkább elterjed a 
székelyföldi kutatók között.1745 

A Sófalvi által idézett harmadik oklevél ugyan valóban azt írja 1539-ben, hogy a 
kézdiszentléleki „objektum” Kézdi-székben áll,1746 ám ez esetben a castellum kifejezés 

                                                 
1736 SzO III/21-23. 
1737 EO I. 278. (452.) 
1738 Benkő 2012. 427. 
1739 SzO VI/307. 
1740 SzO. I. 109-112.; III. 33-36. 
1741 Benkő 1993. 11-12. 
1742 Benkő 1990. 71., említése 1344-ből Solyumkw: EO III 97. (212.).  
1743 Benkő 1993. 12. 
1744 Ld. Benkő 2009. 230-231., 2010. 239.  
1745 Bordi 2012., Demjén 2012. 
1746 SzO V/56.: castellum Zenthlelek appellatum, muro lapideo cinctum, in terra sedeque nostra Siculicali Kyzdy 
nominata situm 
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mögött bizonyára az erődített, utóbb Tarnóczy-kastélynak nevezett kúria keresendő.1747 A 
Sófalvi által idézett korábbi oklevél valóban „castrum”-nak nevezi, de ettől a domb alatt álló 
épületegyüttes nem tartható hagyományos várnak, itt egy későközépkori erődített udvarházzal 
számolhatunk.1748 

A székely várépítés igazolására idézett további oklevél, a 1554-es medgyesi 
országgyűlés határozata említ Székelyföldön álló erődített helyeket (castellis in eadem terra 
Siculorum).1749 Ez esetben, nézetem szerint, Sófalvi joggal gyanakodott arra, hogy itt részben 
az erődített templomokról lehetett szó. Abban azonban nem tudom követni, hogy a castellis 
„még használatban lévő középkori várakat jelölt volna.” Egyrészt azért, és ez a legfontosabb, 
mert a székelyföldi várakból szinte teljesen hiányoznak a 15-16. századi leletek. Másrészt a 
castellum ekkoriban már erődített udvarházat, kastélyt jelölhetett. Ilyenek létét a legutóbbi 
évek székelyföldi (Gyergyószárhegy), közte a csíki ásatások is igazolták (Csíkkozmás – Becz-
kúria, Vacsárcsi – Sándor-kúria). 

Végére érve a székelyek középkori váraira vonatkoztatott okleveleknek, jól látható, 
hogy ugyan „az írott forrásokban nyoma sincs annak, hogy a székelység ne lett volna várépítő 
és nem épített várakat”1750, de nincs egyetlen olyan oklevél sem, ami azt igazolná, hogy a 
középkorban a székely közösségek, vagy a székely előkelők saját oltalmukra Székelyföldön 
(!) menedékvárat építettek volna. A székely előkelők esetében a várak birtoklása, használata 
igazolható ugyan oklevelekkel, de az ismert esetekben e várak soha nem Székelyföld területén 
álltak! Ugyanakkor a székely közösségek, falvak várépítését, használatát, az úgynevezett 
ments-, vagy menedékvárak létezését egyetlen középkori forrás sem említi. Azokban az 
esetekben, ahol magánföldesúri várat ismerünk, vagy gyanítunk, ott néhány helyen biztosan 
tudjuk, hogy a vár megyei területen állt, másutt a terület korabeli jogállása és az építtető 
birtokos kiléte is ismeretlen. Ott állunk tehát, hogy annak eldöntése, hogy egy forrásokban 
nem említett vár Székelyföldön, vagy vármegyei enklávé területén állhatott-e, illetve hogy 
építője-építői székely faluközösségek, székely előkelők, avagy nem székely jogállású 
nemesek lehettek-e, ma meglehetősen bizonytalan. Az igazolt vármegyei területeken álló 
várak alapján, Benkővel egyetértve, azt gondolom, hogy az ismeretlen eredetű várak építésük 
idején még nem Székelyföldhöz tartozó magánbirtokokon épültek. Az építtetők esetében 
azonban nagyobb a bizonytalanság. Az oklevelek alapján látszólag egyszerűbb a kérdés, 
hiszen a Mikó- és Apor-család székely eredetű. Ez esetekben azonban forrásokból tudjuk, 
hogy e családok jelentős nem székelyföldi birtokokkal is rendelkeztek. Mi a helyzet azonban 
azokkal a várakkal, ahol nem ismerjük a birtokost? Tény, hogy a csíki várakról és 
birtokosaikról nem szólnak oklevelek, de ez még nem jelenti azt, hogy a források hallgatása 
cáfolná a magánföldesúri meghatározás helyességét. Állíthatjuk-e biztosan, hogy ezek 
építtetői is székelyek voltak? Azt gondolom, helyesebb, ha legalább felvetjük annak a 
lehetőségét, hogy ezek egy részét a székelyeket megelőző, illetve azokkal bizonyos ideig 
együtt élő, nem székely eredetű elithez kapcsoljuk. Különösen annak ismeretében, hogy 
egyetlen esetben sem állíthatjuk biztosan, hogy a forrásokban említett várak építése a később 
adatolt székely birtokos előkelőkhöz köthető. 

A birtokos jogállása, identitása amúgy sem lehet releváns a székelyföldi várak 
meghatározásában, tehát a forrásokban szereplő várak nem tekinthetők „székely váraknak” 
(mint ahogy csupán a tulajdonosok miatt aligha beszélhetünk besenyő, szász, stb várakról). 
Az említett erődítések magánföldesúri várak voltak, amelyek egy esetleges adásvétel esetén, a 
székely-meghatározás logikáját követve „szász-várakká” is válhattak volna (Szék-földe sem 

                                                 
1747 19. századi alaprajzát közli Bordi 2012. 139., ld. még Karczag – Szabó 2012. 253-254. 
1748 Hasonló jellegű értelmezési-terminológiai esettanulmányhoz ld. Horváth 2006. A publikációra Sófalvi 
András hívta fel a figyelmemet, segítségét köszönöm. 
1749 EOE I. 465., 526-527. 
1750 Sófalvi 2006. 16. 
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volt „szász” terület és nem is vált „székellyé” a Mikók birtokba jutását követően). A székely 
előkelők által igazolhatóan birtokolt várak értékelésében alapvető fontosságú lenne annak 
tisztázása, hogy a várak építése a később oklevelekből megismert székely előkelők 
családjához köthető-e. Magyarán nem csupán arról van-e szó, miként a torockói példa 
legalábbis lehetővé teszi, hogy a várak építői, első birtokosai nem a székely előkelők voltak, 
és például az Aporok, és Mikók csak a birtokkal együtt szerezték meg a várakat.  

Korai birtokosokra Csík közvetlen szomszédságában a források is utalnak. 1307-ben 
a kézdi székelynek mondott Udvar fia András eladta Apor fia Egyednek és Istvánnak a Torját 
és Rekettyésvölgyet magába foglaló 120 márkát érő birtokot.1751 Tekintettel a vételár 
nagysága és a felsorolt birtokok értéke közötti aránytalanságra, szinte bizonyosnak tűnik, 
hogy, noha az oklevél nem említi, a birtokon ekkor már állt a pár évtizeddel később említett 
Bálványos-vár.1752 Az azonban továbbra sem teljesen biztos, hogy a várat az Aporoknak eladó 
Udvar, illetve fia András kézdi székelyek, a birtok és a vár első tulajdonosai, építői voltak-e. 
E tekintetben Torja település régészeti leletei nyújthatnának némi támpontot. 

1324-es említése idején Lok Kazun csíki magánbirtok volt (mint ahogy Szék-földe is 
egy Fulkun nevű szászé volt a tatárjárás előtt). Csík déli határán, a Tusnádi-szoros déli 
kijáratánál az Olt mentén egy további, több települést magába foglaló magánbirtok húzódott, 
a Hídvégi Mikók tulajdona. Első említése 1342-ből ismert, de elég valószínűnek tűnik, hogy 
létrejötte még az előző századra tehető. Ennek déli határa a Száldobos-patakig tartott, ettől 
délre már a sepsi székelyek földje húzódott. A Mikóknak azonban itt is volt Oltszemen és 
Málnáson székely jogon bírt tulajdonuk. A sepsi (és csíki?) székelyek e területeken több 
alkalommal hatalmaskodtak, illetve megszerzésük érdekében olykor még a királlyal is 
dacoltak.1753 Úgy tűnik tehát, a 14. században több olyan magánbirtok is volt a környéken, 
melyek némelyikén vár is állt. Ennek ismeretében magától adódik a feltételezés, hogy a csíki 
várak is hasonló berendezkedés elemei lehettek, csak ezekről nem maradt ránk oklevél.  

A csíki várak használatáról közvetlen régészeti adatunk két esetben van. A tusnádi 
Vártetőn lévő várat a rövid levágott peremek, az olykor előforduló rádlis díszítések, illetve a 
magasabb tölcséres, olykor tagolt galléros edényperemek alapján az Árpád-kor végén és a 14. 
században használták. Hasonló a csíkrákosi Pogányvár kerámiaanyaga is (rádlis 
oldaltöredékek, rövid és magas tölcséres, illetve tagolt, galléros peremek), amit szintén a 13-
14. századra keltezhetünk. A zsögödi Harom-várból egyetlen piciny rádlis oldaltöredéket 
ismerünk. 

Tekintettel arra, hogy a várak használata régészetileg igazolhatóan a 13. századra 
tehető, kevésbé tartom valószínűnek, hogy a csíki várakat a frissen beköltöző székely 
előkelők építették volna adatolatlan székelyföldi, vagy netán a Székelyföldön kívüli birtokaik 
jövedelméből. Benkő ugyan korábbi véleményeitől eltérően újabban egyre korábbra teszi a 
székelyek beköltözését, de ehhez igazodva sem tűnik túl életszerűnek, hogy a csíki székely 
előkelők képesek lettek volna arra, hogy már a tatárjárás előtt magánbirtokokat, azokon 
várakat hozzanak létre, úgy, hogy ez az erőfölény ne lett volna alkalmas arra, hogy ezeket a 
javaikat átmentsék a 14-15. századig. 

Azt gyanítom tehát, hogy a 13. században már létezett egy olyan helyi birtokos réteg 
a későbbi Székelyföld területén, akik akár királyi adományból, akár saját vétel nyomán, de 
minden bizonnyal királyi engedéllyel, várak tulajdonosai lehettek. A tatárjárást, illetve a 
székely beköltözést követően a váraknak csak az a része maradt használatban, amelyek körül 
megmaradt a megyei jogállású birtok. Azokban az esetekben, ahol ezek a területek, 
birtokosok a tatárjárás vagy egyéb okok miatt megszűntek, vagy a székelyek felszámolták, ott 

                                                 
1751 SzO III/6-7.  
1752 E vonatkozásban Horváth Richárd baráti tanácsait hasznosítottam. Ugyanerről a kérdésről éppen ellenkező 
véleményhez ld. Bordi 2012. 121-122. 
1753 SzO VIII/18-19., illetve SzO I/70-73. 
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a várak is a gazdátlanná váltak a 14. század folyamán. Azt sem tartom teljesen kizártnak, 
hogy a korábbi elit egy része, és ezzel a birtoka is „elszékelyesedett”. Erre vonatkozóan egy 
korai, bár kétes hitelű oklevelünk is van. V. István megparancsolja a telegdi (Udvarhely széki) 
székelyek közönségének, hogy Lőrinczet és fiát, Lestyánt Szederjes és Szentkereszt nevű 
örökölt falvaikkal együtt, – kiket birtokaikkal az erdélyi vajdák hatósága alól fölmentett, – 
fogadják be magok közzé (1270–1272).1754 Bár az oklevél hitelessége kérdéses, azt Benkő 
Elek a megyei területek Székelyföldbe való olvasztásának jeleként értelmezte.1755 Hasonló 
folyamat sokkal később is lezajlott. Az utóbb székely családként ismert Petkiek és az utóbb 
szintén székelynek tekintett Derzs nevű falujuk eredetileg valószínűleg szintén nem tartoztak 
Székelyföldhöz.1756  

A kettős berendezkedés (székely és még továbbélő korábbi elitek) egyik további érve 
lehet egy korábban nem hasznosított krónikás adat. A Névtelen Minorita krónikája írja, hogy 
1345-ben a ” székelyek azzal a néhány magyarral, akik akkoriban közöttük éltek rátámadtak a 
tatárokra.”1757 

A várak „magánvár” besorolása-értelmezése melletti érvként a várak egy részének 
kifejezetten kicsi alapterületét kell megemlíteni. A csicsói és szentdomokosi vár például 
ugyanis olyannyira kis alapterületű, hogy oda nem hogy több falunyi népesség, de egyetlen 
kis település lakói sem menekülhettek volna be, nem beszélve az esetlegesen idemenekített 
állatállományról. A fenti érvek alapján az tűnik a legvalószínűbb elképzelésnek, hogy a várak 
egy-egy „birtokos” család és szűkebb környezete számára biztosíthatott esetenként 
védelmet.1758 A kőfalú várak a 13. század elején már biztosan álltak, míg a század végén, a 
központi hatalom hanyatlása idején bárki építtethetett ilyet, ha kellő erőforrásokkal 
rendelkezett.1759 

Visszatérve az eredeti kérdésre, mely szerint „nem épített várat a székely?”, úgy 
látom, hogy a válasz nemleges. Nincs pozitív forrásadatunk arra, hogy a székelyek önmaguk 
védelmére a 16. század előtt Székelyföldön várakat emeltek volna. A templomok és kúriák 
erődítését nem tekinthetjük klasszikus értelemben vett várépítésnek, de amúgy ezek a 
törekvések is csak a későközépkortól adatolhatók. Úgy gondolom, igazat kell adnunk a 
kortárs elbeszélőknek, akik hangsúlyozták, hogy a székelyek nem bújnak falak mögé. 
Szamosközy vádolható ugyan elfogultsággal, de amennyiben a székely várak léte a 16. 
században evidencia lett volna, nem írhatta volna, hogy: „… városaik, vagy kerített helyeik 
nincsenek… azt hiszik, hogy gyávaság kőfalak közé zárni magát”.1760 E vonatkozásban az 
erődített székelyföldi templomok sem kérdőjelezik meg Szamosközy értesítésének hitelét, 
hiszen a jelentősebb védelmi szereppel bíró kerítőfalak, bástyák mind későbbiek a 15. század 
végénél.1761 

A Székelyföldön található középkori várak kezdetei gyakran a 13. századra 
visszanyúlnak (a rikai várak esetében még korábbi, 12. századi építés is bizonyítottnak 
tűnik),1762 a keleti székek esetében korábbra, mint a székelyek tatárjárás utánra keltezett 
betelepülése. Amennyiben azonban a kevés forrás biztos adatait egymás mellé illesztjük 
fontos következtetések adódnak: a székelyek nem építettek várat, a létező várak magánvárak, 

                                                 
1754 SzO III/2-3. 
1755 Benkő 1992. 31-32. 
1756 Mordovin 2006. 7-8. Erre a lehetőségre Mordovin Maxim hívta fel a figyelmemet, segítségét köszönöm. 
1757 Kordé 2001. 49.  
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1759 KMTL 711., 719. (Fügedi Erik) 
1760 Szamosközy 1876. 378. 
1761 Gyöngyössy – Kerny – Sarudi 1995. 30-38. 
1762 Ehhez ld. Sófalvi András kitűnő adattárát Sófalvi 2012. 
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a székelyek a 13. század során átvesznek, megszereznek korábbi magánvárakat, amivel 
esetenként a terület jogállása is változik a székelyek, Székelyföld javára.  

Való igaz, az egyszerű gyűrűfalas várak nehezen illeszthetők a használt vártipológiákba. 
Ennek alapvetően két oka lehet. Egyrészt a leletek alapján e várak a 13. század folyamán 
épültek, azaz a legkorábbi várak közé tartoznak. Ugyanakkor használatuk, „fejlődésük” meg 
is szűnt legkésőbb a 13-14. század fordulóján, így előfordulhat, hogy esetükben már elmaradt 
azon elemek kiépítése (tornyok, kapuk, belső épületek), amely alapján illeszkednének a 
hagyományos tipológiákhoz. Feltevésem szerint a csíki várak, és jó néhány további 
székelyföldi társuk, olyan köztes helyzetben maradtak, olyan „ideiglenes vártípusba” 
tartoznak, amelyet másutt átírtak a folyamatos használattal járó későbbi építkezések. Másrészt 
az ásatással alig kutatott, és alaposan még nem felmért várak esetében nem tekinthető 
véglegesnek a tipológia-besorolás. Ennek szemléltetésére a tusnádi Vártető 2013-as 
felmérését említhetem, amely során a várfal keleti, belső részén egy négyzetes alaprajzú kő 
épület (torony?) nyomait regisztrálhattuk (209. kép). Ugyanakkor hajlamosak vagyunk 
elfelejteni, hogy a kőfalakon belül fa építményekkel, tornyokkal kell, lehet számolni, holott 
azok a korabeli építészet és azon belül a várépítészet fontos elemei voltak.1763 A 13. század 
elején a német lovagrend kapcsán említik a korban valószínűleg mindennapinak tartott fa 
várakat. 

Amióta a várakhoz legközelebb eső falvakban korai 12-13. századi települések 
nyomát sikerült kimutatni (Zsögöd, Csicsó, Rákos, Göröcsfalva), a korábban hipotetikus 
váralja falvak, birtoktestek kézzelfogható maradványai is körvonalazhatók. A várak emelése 
nagy valószínűséggel királyi parancsra, de mindenképpen királyi engedély birtokában 
történhetett. A kőfalú magánvárak építése ugyanis 1260 előtt nem képzelhető el királyi 
konszenzus nélkül.1764 

A váraknak a fenti történeti vonatkozásai mellett komoly településtörténeti vonzata is 
van. Függetlenül a várak társadalmi hátterétől és funkciójától, felépítésük és fenntartásuk nem 
képzelhető el korabeli települések megléte nélkül. Egy adott vár leletei tehát közvetett, de 
egyértelmű bizonyítékai a környéken található falvak egyidejű létezésének. A tusnádi Vártető 
13. századi cserepei tehát igen valószínűvé teszik, hogy az alatta található Tusnád, Lázárfalva, 
Szeretszeg, Kozmás falvak némelyikének kezdetei erre az időre visszavezethetők. Lázárfalván 
a terepbejárások során valóban került elő 13. századi leletanyag. A rákosi Pogányvár esetében 
ezt a kapcsolatot a falvakban gyűjtött leletek immár nem feltételezésként, hanem 
kézzelfogható tényként igazolják. 

Váraink egy részéből azonban nem ismerünk leleteket, így csupán habarcsos kőfaluk 
alapján keltezhetjük a középkorra őket. Ilyen esetekben viszont a közeli települések leletei 
utalhatnak a várak lehetséges keltezésére. Azaz a zsögödi, és csicsói Árpád-kori lelőhelyek 
talán már kapcsolatba hozhatók a lelet nélküli és így keltezetlen zsögödi és csicsói várakkal. 
Annál is inkább, mert a leleteik alapján jobban ismert váraink (Pogányvár, Vártető) időrendje 
szintén Árpád-kor végi használatra utal. E tapasztalatokra építve valószínűnek gondolom, 
hogy azokban az esetekben is számolnunk kell (Árpád-kor végi?) „váralja” településekkel, 
amikor ezt konkrét leletek ma még nem támasztják alá (Csíkszentdomokoson egyelőre csak a 
templom archaikus Árpád-kori faragványai utalnak korabeli falura, terepbejárások során 
mindeddig nem került elő értékelhető leletanyag). 

Néhány esetben a feltételezett „várbirtok” létét egyháztopográfiai és helynévtani 
megfontolások is támogatják. Csíkrákos esetében merült fel, hogy a Rákos helynév a 14. 
század elején nem csak a tulajdonképpeni Rákos falut jelentette. A tizedjegyzékben említett 
Rakus település egyháza ugyanis nem a névadó településen (!), hanem a későbbiekben 
önállóan is említett, de leletei alapján az Árpád-kor végén már biztosan létező szomszédos 
                                                 
1763 Ehhez Udvarhelyszéki példák Firtosról és Nagygalamfalváról, ld. Sófalvi 2012. 16., ill. 200. 
1764 Horváth 2011. 
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Göröcsfalván található. Természetesen nem tudjuk kizárni, hogy az eredetileg Rákoshoz 
tartozó (szege?) Göröcsfalva utóbb vált önállóvá, de annak a lehetőségét sem vethetjük el, 
hogy a területen egy több falut is magába foglaló hipotetikus „Rákos” birtokkal kell 
számolnunk, ami magyarázná a göröcsfalvi templom rákosi meghatározását is. Hasonló 
birtokra gyanakodhatunk Somlyó esetében is, ahol a Somlyó helynév a Vardotfalvából, 
Csobotfalvából és Csomortánból álló terület összefoglaló neve, mely azzal a Csobotfalván 
álló (!) a plébániatemplomnak a területével egyezik, amelynek kezdetei a 12. századra 
visszanyúlnak. Ekként nevezhették a lakatlan területen felépülő ferences kolostort és a 
csobotfalvi templomot is „somlyóinak”, ugyanekkor ez magyarázhatja Somlyó falu hiányát a 
16. századi összeírásokban.1765 

A korábban felmerülő határvédelmi célú várépítkezéseket Benkő 1990-es meggyőző 
érvrendszerű összefoglalása óta védhetetlennek tartom. E várak elhelyezkedésük alapján 
alkalmatlanok voltak a határvédelemre. Benkő Eleknek tökéletesen igaza volt abban, hogy e 
várak csak az íróasztal mellől tűnnek „láncolatnak” és csak (nagy léptékű) térképeken 
ellenőrzik a szorosokat és útvonalakat. A helyszínen ugyanis egyértelmű, hogy a 
főútvonalaktól többórányi távolságra eső várakból aligha lehetett védeni a Csíki-medencét. 
Eldugott elhelyezkedésük miatt, Rusu elképzelésével szemben, katonai központokként sem 
működhettek. A csíki várak helyzetében éppen a forgalmas főutak elkerülésének, és általában 
az elkülönülés szándéka ragadható meg. A Csíki-medencén áthaladó lovas ellenség a várak 
látókörén kívül észrevétlenül áthaladhatott. A várak őrségét ugyan lovas hírvivőkkel, 
lármafákkal riadóztatni lehetett volna, hogy ezek a támadás visszaverésében részt vegyenek, 
de ez azt feltételezné, hogy a várakban állandó (és nagyszámú!?) katonaság tartózkodott. A 
csíki várak piciny mérete, például Várbükke, Csicsó esetében eleve kizárja ennek a 
lehetőségét (206-207. kép), míg a kifejezetten szegényes, olykor teljesen hiányzó leletanyag 
viszont éppen arról tanúskodik, hogy ezekben a várakban kevesen és csak ideiglenesen 
tartózkodtak.  

A szakirodalomban elterjedtebbnek számító közösségi menedékvár funkciót 
ugyanúgy életszerűtlennek tartom. Egyrészt a korabeli történeti képbe (13-14. század), nem 
nagyon találjuk analógiáit Magyarországon a „parasztváraknak.” Tény, hogy Dél-Erdélyből, 
Szászföldről több példa idézhető egyszerű gyűrűfalas, vagy a kerítőfalakon kívül minimális 
építészeti elemet magába foglaló várakra,1766 de ismereteim szerint egyetlen esetben sem 
igazolt ezek „közösségi” jellege. Sőt az egyes objektumokban fellelhető lakótornyok és a 
szórványos okleveles adatok alapján legalábbis lehetségesnek gondolom, hogy ezekben a 
szászföldi előkelők, a gerébek magánvárait lássuk. A távoli „közösségi mentsvárakba” 
hirtelen jött támadás esetén aligha volt idő családot, javakat menekíteni, ráadásul a viszonylag 
csekély alapterület, illetve az általánosan jellemző vízhiány miatt (a csíki várak közül csak a 
tusnádi Vártető területén található forrás) aligha húzódhatott volna meg nagyobb tömeg 
hosszabb ideig. Későbbi adatok alapján úgy vélem, a hadba nem szálló csíkiak menedékét 
külső támadás esetén az erdőre futás jelentette. A falvak közelében, sőt között, a 17. századig 
még megtalálható erdők kiválóan alkalmasak voltak arra, hogy az asszonyok, öregek és 
gyermekek gyorsan, nagyobb vérveszteség nélkül kihúzzák a támadók eltávozásáig. 
Vidékünkön hosszas ellenséges megszállással soha nem kellett számolni, Csík ugyanis 
felvonulási területnek számíthatott, meghódítani és megtartani való célpontnak aligha. 

A várak kapcsán vázolt társadalmi hátteret, időrendet amúgy a tipológia is sejteti. 
Aligha hihető, hogy amennyiben a 14-15. században még használatban álltak volna e várak, 
akkor ne épültek volna a kerítőfalon belül, vagy mentén további épületszárnyak. Úgy vélem 
tehát, hogy ezek az egyszerű kerítőfalas csíki várak a magyar várépítészetnek a 13. században 
meginduló sorába tartoznak. Felhagyásuk talán a tatárbetöréssel, illetve a 14. századi 
                                                 
1765 Botár 2012c. 
1766 Felsorolásukhoz és a kapcsolódó irodalomhoz ld. Sófalvi 2012. 61-62., ld. még Karczag – Szabó 2012. 
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belharcokkal kapcsolható össze, de esetünkben sokkal inkább a székely beköltözés nyomán a 
fenntartó réteg megszűnése lehetett. Az Árpád-korban gyökerező társadalmi berendezkedés a 
székely beköltözéssel a 14. században fokozatosan felszívódott, a várak egykori tulajdonosai 
eltűntek, vagy birtokaikat székely környezetben nem tudták átmenteni, így azok gazda nélkül 
maradtak.  

Ami bizonyosnak tűnik, hogy a várak használata, felhagyása nem köthető a hadászati 
viszonyok megváltozásához. A gyakran olvasható indok, hogy tudniillik ezek az egyszerű 
falgyűrűs várak „elavultak”, kissé sommás megoldásnak tűnik. A várak elhelyezkedése 
ugyanis a legtöbb esetben lehetővé tette volna, hogy az új kihívásoknak megfelelően átépítsék 
őket. Amennyiben viszont az Árpád-kor végi székely közösségi várakként épültek volna meg, 
és akként is használták volna őket, akkor a 14-16. század folyamán bizonyosan sor került 
volna fejlesztésükre, átépítésükre, hiszen a keleti fenyegetettség nem szűnt meg, sőt a 15. 
századtól kifejezetten fokozódott. Sokadszorra ismétlem: e várak jelentős része nem nagy 
közösségek számára épült és nem is használták őket a 13-14. századot követően. 

A várak megszűnésének, felhagyásának okát tehát elsősorban a társadalmi háttér 
megváltozásában látom. Úgy sejtem, hogy az Árpád-kort követően nem sokkal egész 
egyszerűen eltűnt az a társadalmi réteg, mely a várak építője, tulajdonosa volt. A korábbi 
fejezetek idevágó, hasonló következtetéseit ez esetben is érvényesnek gondolom. A székelyek 
13. századi beköltözését követően átalakultak a korábbi hatalmi, hadászati, társadalmi 
viszonyok, a korábbi elit („várbirtokosok”) így vagy úgy eltűnt, a várak gazdátlanná váltak. E 
vonatkozásban hangsúlyosan utalni kell Benkő Eleknek a forrásokkal sokkal jobban ellátott 
Aranyos-szék középkori történetét összegző megállapításaira: „Korábban lakott területek 
esetében a székely beköltözés az azt megelőző települési rend jelentős változását 
eredményezte, régebbi települések megszűnésével és a székelyek számára legalkalmasabb 
területeken újak létesítésével, bár a településhálózat váza a hozzá tartozó utakkal együtt döntő 
mértékben nem változott. Aranyosszéken is jól megfigyelhető a székelyek azon törekvése, 
hogy szállásterületeiket a tényleges adományon túl is bővítsék. E téren, nélkülözhetetlen 
katonai erejük és jelentőségük tudatában, nem riadtak vissza erőszakos eszközöktől sem.” 1767 
A székelyeket a későközépkori források szerint nem érdekelték a várak, így azoknak még a 
neve, birtokosaiknak emléke is elenyészett. Ez az oka, hogy semmitmondó Vár-tető, -sarka, -
bükke nevekkel jelölték őket, vagy csupán a szomszédos településekkel jellemezték ezeket 
(csicsói vár), illetve diszkontinuitásra, számukra idegen-ismeretlen eredetre utaló „pogány” 
jelzővel illeték őket (Pogányvár). 

 
E téma kapcsán, itt (túl?)hangsúlyozott álláspontom ellenére is maximálisan 

egyetértek azokkal a korábban elhangzó véleményekkel, hogy a székelyföldi középkori várak 
kérdése még messze nem tekinthető lezártnak, az adatolatlan, kevéssé kutatott objektumok 
értelmezése, értékelése további kutatásokat és vitákat igényel. 

 
7.6. UTAK 
 

A településhálózat fontos elemei a közlekedést, kereskedelmet, és kapcsolattartást 
biztosító útvonalak. A medence településeit összekötő 14. századi úthálózatról már volt szó. A 
tizedszedők – pápai tizedjegyzékben felsorolt települések sorrendje alapján megrajzolható  –
itineráriumának tanúsága szerint ekkor már létezett a ma is fennálló legfontosabb utak 
hálózata.  

Az első általam ismert és e tekintetben valamelyest használható térkép Andrea 
Visconti 1699-es Erdély-térképe.1768 Visconti térképén egyértelműen látszik, hogy a 
                                                 
1767 Benkő 2012. 428. 
1768 A térképet Bordi Zsigmond Loránd szívességéből ismerhetem, segítségét köszönöm. 
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Gyergyóba haladó út, Csíkszenttamástól nyugatra, Jenőfalváról közvetlenül halad észak felé. 
A Gyergyóba haladó országút tehát nem a jelenlegi Csíkszentdomokos-(Marosfő, Vasláb)-
Tekerőpatak nyomvonalon haladt, hanem Jenőfalvától északnyugati irányba, 
Csíkszenttamástól nyugatra kapaszkodott fel a hegyhátra a beszédes nevű Csík-magosa 
területen keresztül. Ez az útvonal jelenik meg még az I. katonai térképen is, illetve középkori 
használatát sejteti, hogy a gyergyói pünkösdi búcsúsok gyalogos keresztaljai máig itt 
közlekednek. Viscontinál a keleti, gyimesi út Szentmihály és Szépvíz között ereszkedett be a 
hegyekről, de az I. katonai felmérésen a jelentősebb út már közvelenül Szépvízre érkezett be. 

Kevesebbet mondhatunk a medencéből kifele irányuló utakról. Északi irányban 
kevesebb közvetlen út létezett, Csíkból Gyergyó-szék érintésével lehetett a Pricskei-hágon 
Moldvába, illetve az úgynevezett Só-úton Sóvidék felé közlekedni.1769 Pricskén ismeretlen 
lelőkörülmények között egy 15. századi kétkezes kard is előkerült, ami talán a korabeli 
határvédelmi szervezet nyoma lehet. 

Nyugati irányba több út is vezetett. Forrásaink e tekintetben is szegényesek, de a 16. 
századi fuvarozásra utaló források szerint az udvarba rendszeresen szállítottak gabonafélét. 
1595-ben írták, hogy Csíkból a fejedelem számára „Az minemű buzat, zabott, es egieb 
akarmÿfela terheket Chÿkbol mÿ szamunkera zoktak kÿ zallÿtani…” azt ne a Segesvár-
székiekkel szállíttassák, „hanem az minemeö zokasok az eleött uolt, ez utanis ahoz tarchiak 
magokat.”1770 A segesvári adat alapján egyértelmű, hogy ez az útvonal Udvarhelyszéken 
keresztül vezetett. A terményeket, fát, illetve különösen a fejedelmi udvarokba, építkezésekre 
szánt madarasi vasat nyilván szekéren szállították ki a medencéből. A két Oláhfalu 
későközépkori adatolása, léte azt jelzi, hogy az út nyomvonala nagyon hasonló, azonos 
lehetett a mai országúttal.1771 A 17. században a törökök szintén ezen az útvonalon támadtak 
Csíkra.1772 Ennek ellenére az út meglehetősen gyatra lehetett, erről a 18. században Teleki 
Domokos így vallott: „Képzeld a legkövessebb útat, a hol a szekér egy nagy köröl a másikra 
döttzem és két felé hányttatik, azomban gondold, hogy egyszer hegyre kaptatz, másszor 
lejtöre ereszkedel, a hol a köveken a ló szüntelen sikamodik; gondoly továbbá egy oly szoros 
útat, a hol ritka hellyt áll ki egy szekér a másik elött; igy meg tudhatod milyen az út ezen a 
havason: mentöl magossabbaan jöttünk, annál roszszabb volt”.1773 

Szamosközy szemtanúra építő elbeszélése szerint Báthory András bíboros Udvarhely 
felől érkezve menekülés közben valahol Csíkszenttamás környékén lyukadt ki. Ez azt sejteti, 
hogy már akkoriban voltak olyan hegyi ösvények, utak, melyek vagy leválva a főútvonalról a 
medence magasabban fekvő részein haladtak, vagy akár lehettek a főutakon kívül további, 
nehezen járható, de közvetlen összeköttetést létesítő ösvények is Felcsík és Udvarhely között 
(erről később részletesen). 

Csíkszentkirályról a 18. században már volt egy út, ami a vízválasztón átkapaszkodva 
a Kormos-patak mentén ereszkedett be Erdőfüle/Bardóc felé. Középkori használatára 
vonatkozó adatokat nem ismerek, az azonban igen valószínű, hogy a 1235-ben említett 
Kormosbach-i plébános települése eme útvonal mentén kereshető, valahol délebbre, a Hargita 
nyugati oldalán Erdővidéken átfolyó Kormos-patak mentén.1774 

                                                 
1769 A sóvidéki úthoz Sófalvi 2005. 74-75. 
1770 SzO IV/133-134. 
1771 SzO I/100.ill. SZO VIII/VIII-IX., EFK 87. (278.) 
1772 Szőcs 1995. 
1773 Teleki 1796. 80. 
1774 EO I/180. E oklevélnek van még egy nagyon fontos vonzata, az tudniillik, hogy Barót térsége a 13. század 
első felében még nem székely, hanem (részben?) szász terület volt. Ez a terület mindössze 30-40 km-re van 
Csíktól! Azt azonban fontos hangsúlyozni, hogy a primér helynév, a településnév alapjául szolgáló pataknév, a 
Kormos magyar eredetű, amiből csak utólag alakult a patak jelentésű Bach utótaggal a település neve. Bár 
hasonló helynevek ismertek szász környezetből (Mühlbach=malompatak, Rotbach=veresmart/patak), esetünkben 
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Volt kissé délebbre egy másik, szintén erdővidéki irányú út, melynek létét viszont 
közvetett régészeti adatok támogatják. Csíkszentimre nyugati feléből, Pálszegről indul egy ma 
csupán erdőlők által használt út, amit a helyeik (Magyar-)hermányi útként ismernek. Ez az út 
természetesen az I. katonai térképen is megjelenik. Középkori használatát azonban a mellette 
álló Margit-kápolna igazolja, mely a 14. század elején már biztosan állt.1775 Az út azonban 
közvetett adatok alapján valószínűleg korábbról adatolható. A csíkszentimrei 
plébániatemplom közvetlenül ennek az útnak az Olt-túlparti része mellett áll a középkori 
Bedecsben. Az út a templom déli falától alig 10 méternyire halad közvetlenül a cinterem 
mellett, így elvileg fednie kellene a középkori temetőt. Az út alatt azonban, amint arról több 
felügyelet során meggyőződhettem, nincsenek sírok. Biztosan állítható tehát, hogy kettejük 
közül, tudniillik út és templom/temető, az út a korábbi, a templom körüli temető már ehhez 
igazodott, és nem terjeszkedett a valószínűleg bevett, megszokott út kárára. Noha 
Csíkszentimre esetében nincsenek Árpád-kori templomra utaló adatok, és a település az 1333-
as pápai tizedjegyzékről is hiányzik, nagy valószínűséggel állítható, hogy a középkori, Árpád-
kori templom a mai épület belsejében kereshető. Az út használata azonban bizonyosan 
kötődik a közeli Árpád-kori régészeti lelőhelyekhez. 

A nyugati, délnyugati irányú erdővidéki útvonalak sora azonban dél felé tovább 
folytatódik, Alcsíkon több településről (Csatószeg, Verebes, Tusnád) nyugati irányba induló 
utak az Olt jobb oldalán egyesülnek és itt kapaszkodnak fel a Mitács tetejére, ahonnan 
Baconba és Hermányba is el lehetett jutni. Középkori használatára közvetlen adatokat nem 
ismerek ugyan, de egyrészt a Kapus, Leses helynevek korai védelmi szervezetet sejtetnek, 
másrészt az illető havasokban található birtokokat már 16. századi források is említik (ld. 
alább a havasi utaknál). 

Déli irányban az Olt-mentén bizonyára már a legkorábbi időkben közlekedtek, ennek 
közvetett régészeti nyoma például az oltszemi római castrum, ami minden bizonnyal ezt az 
Olt-menti utat ellenőrizte. Ez az egyetlen útvonalunk, melyet a későközépkornál korábbi 
oklevelek említenek. 1349-ben, a Mikók birtokainak határbejárásakor több ízben említik az 
Olt mellett húzódó utakat.1776 Ezek közül az egyik az északra haladó csíki, míg a másik a 
máig dűlőnévként ismeretes torjai-út lehetett. Az útvonal fontosságát jelzi, hogy közvetlenül 
mellette-felette terül el Székelyföld legnagyobb kiterjedésű középkori, 13. századi vára a 
tusnádi Vártetőn, aminek őskori előzményei is vannak. Ezt az utat említi egy 1608-as tusnádi 
összeírás az Sepsi uton felliel az Rauaz patakaban megjelöléssel.1777 A sepsiszéki Bükszád –
szád utótagja jelzi, hogy az út az Olt Tusnádi-szorosának környékén bükkösben vágott 
nyíláson, vagy általában a völgyön keresztül haladt át.  

Noha a tusnádi vár mindössze 8 km-re van Bálványosvártól, Csíkból ebbe az irányba 
inkább a Lázárfalva-Kápolnamező útvonalon, a gerinceken közlekedtek.1778 Keleti irányban a 
Kászonokba a Nyerges-tetőn keresztül vezetett az országút. Itt a vízválasztón egy négyzetes, 
ismeretlen korú árokkal-sánccal kerített kis erősség látható. Bár ma ezt az 1849-es hősök 
temetőjeként ismeri a közvélemény, a temető az út túloldalán található. Ráadásul 
erősségünket a 18. század végén már említik,1779 így biztosan nem 19. századi kerített 
tömegsír, hanem egy korábbi korszak útellenőrző objektuma. 

A keleti útvonalak védelme kiemelkedő fontosságú volt, hiszen ebből az irányból 
folyamatosan érték támadások a Magyar Királyságot. A forrásokból jórészt kimaradó, 
                                                                                                                                                         
a korábbi magyar eredetű előtag alapján magyar hely-, településnév fordítására gyanakodhatunk (pl. Körispatak, 
Sárospatak), ami bizonyára a szászokat megelőző magyar népesség névadásához köthető.  
1775 Ld. Adattár. Az erdővidéki Hermány helynévben bizonyára szintén egy „korai” szász jelenlét nyoma 
őrződött meg. Ld. előző jegyzet. 
1776 SzO I/56. 
1777 Szabó T. 2006. 71. 
1778 Orbán 1869. 45. 
1779 Teleki 1796. 84.  
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besenyő, úz, kún, tatár, moldvai és török támadások, illetve határmenti kisebb betörések 
jelentős része érinthette a Csíki-medencét is. Beszédes e szempontból Küküllei János 
elszólása, aki a székelyek moldvai tatárok elleni 1345-ös támadását azzal indokolta, hogy a 
tatárok népe a magyar királyságra zúdulva immár többször is az erdélyi rész határvidékeit, 
valamint a székelyeket pusztította.1780 

Visszatérve a kászoni útvonalra, ez hadászati szempontból is fontos volt, itt a Nyerges 
alatt zajlott a 16. században több török/moldvai-székely összecsapás is.1781 Van azonban jóval 
korábbi közvetett nyoma az út használatának. Kászonújfalu határából 11-12. századi leletek 
kerültek elő, melyek aligha köthetők az említés, a kései típusú helynév alapján minden 
bizonnyal későközépkori kialakulású Kászonújfaluhoz. E lelőhely egykori lakóiban bizonyára 
a kászoni-csíki utat ellenőrző korai határőrök települését láthatjuk. 

Kissé északabbra szintén vezet út keletre az Úz völgyében. A helynév, a viszonylag jó 
közlekedés (mindössze 50 km a Tatros-völgyi Dormánfalváig) alapján azonban igen 
valószínű, hogy korszakunkban, bizonyára annak korai időszakában is (?!) használták. 
Feltehető ugyan, hogy Csíkszentmárton felől is közlekedtek erre, de a kászoniak Zsigmond-
császártól nyert kiváltsága alapján azonban szinte bizonyos, hogy elsősorban ők 
ellenőrizhették a tőlük északra húzódó Úz-menti utat. Az oklevél szövege szerint ipsa Sedes 
Kazon prope terram nostram Moldauiensem sita est, ipsique Siculi nostri non paruas 
vigilancias pro defensione personarum rerumque bonorum suorum facere haberent.1782 
Kászon az Úz moldvai, jól járható völgyszakaszától mindössze 9, a Tatros völgyétől 35 km-re 
található. 

Kászon kapcsán egy későbbi 1608-as oklevél említi, hogy a kászoniak háború esetén 
otthon maradhatnak az utak és ösvények őrzésére.1783 Magyarán a keleti határon nem csak az 
ismert utak, de a kisebb ösvények is potenciális és emiatt őrizetre szoruló veszélyforrások 
voltak. 

Az északabbra, Szépvízről Tatros felé haladó keleti útvonalra több, bár szintén kései 
adatunk van. Kendi Ferenc és Dobó István erdélyi vajdák és székely ispánok 1554-ben 
számon kérik és megfeddik a csíki és gyergyói székelyeket a határok hanyag őrzéséért, 
egyben utasítják őket, hogy bárkit, aki felhatalmazás nélkül Moldvába tartana, feltartóztassák. 
Ugyanekkor említik, hogy alkalomadtán a moldvaiak által javaikat visszaszerezhetik.1784 
Noha név szerint nem említik, valószínűleg ez a gyimesi (és nyilván a pricskei) határ és vám 
első ismert említése. Elsőre úgy tűnik, egy még korábbi adat is van a gyimesi átjáró 
használatára. Georgius Reichesdorfer 1541-ben írta: Hinc per praedictas alpes et asperam 
admodum et saxosam angustamque viam, qua vix commode currus unicus progredi potest, 
per unum et alterum diem non multo negotio ad civitatem Brassoviensem per Ciculiae metas 
finitimas in terram Bartza deflectitur.1785 Az oklevéltár szerkesztője, Benda Kálmán, a 
Ciculiae metas – Csíkszékkel azonosítja (ld. 5. lbj.), ez azonban egyáltalán nem biztos. Sőt 
Barcaság és Brassó említése miatt valószínűbb, hogy a szerző a jóval fontosabb ojtozi 
útvonalat rögzítette, amely áthaladt a kézdi, és sepsi székelyek földjén keresztül, azaz 
Siculiae=Ciculiae elírásra gyanakszom. 

Visszatérve a biztosabb csíki adatokra 1606-ban Petki János székely főkapitánynak 
jelentik, hogy az csíki és gyergyói havasokon három helyen is volnának afféle vámok.1786 Ezek 
egyike biztosan a Gyergyóban található, a Pricskei vám, míg a fennmaradó kettő közül az 
                                                 
1780 Kordé 2001. 48. 
1781 Székely krónika 639. (1550) 
1782 SzO I/193-194. 
1783 Imreh – Pataki 1992. 12. 
1784 SzO VIII/285-287. 
1785 MCsMO I/66-67.  
1786 TörtTár 8. évfolyam (1885), 307-308. Az adatra Darvas Lóránt hívta fel a figyelmemet, segítségét 
köszönöm. 
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egyik nagy valószínűséggel a gyimesi vám kellett legyen (a harmadik kiléte egyelőre 
bizonytalan). 

A szépvízi-pogányhavasi útvonal viszonylag jelentős voltára utal, hogy mellette 
legkésőbb a 16. században kápolna épült. Friss ásatási eredmények szerint ezek közül a 
széphavasi Szent Lélek kápolna a 16. század végén már állt,1787 így aligha kérdése, hogy 
maga a gerinceken haladó útvonal korábbi. A szépvízi havasi kápolnákat a 17. században 
források említik, illetve Andrea Visconti 1699-es térképén is szerepelnek.1788  

Az út vízválasztókon túli, moldvai részén létrejött helynevek (Palánka, Strázsa) azt 
jelzik, hogy ezen a szakaszon már a folyó mentén haladt az út. Az útvonal használatának korai 
keltezését a mellette folyó Tatros-Tatáros pataknév jelzi, ami bizonyára a moldvai 
fejedelemség kialakulása előtti politikai, hadi viszonyokat őrzi (tatáros). Magyarán a víznév 
és a mellette haladó útvonal létrejöttét 14. századnál korábbinak vélhetjük. 

Szamosközy leírása alapján úgy tűnik, hogy Felcsíkon is volt egy közvetlen út Csík és 
Moldva között. „Ezek után a székelyek népes csapata az imént említett szenttamási hegy 
lábánál, már az esti szürkület beálltával, rajtaütött a lassan haladó, lépten-nyomon csak 
sövényekbe, árkokba és kidöntött fatörzsekbe ütköző bíboroson, valamint a szakadékos úton 
hol megálló, hol visszainduló kíséretén. … Így aztán a székelység még a bíboros odaérkezése 
előtt sövénnyel, árokkal, rögtönzött töltéssel zárta el és erősítette meg a szűk átjárót. Ezt annál 
könnyebben tehették, mivel a környékbeli népség valamikor ezt az – akkor már kissé 
betemetődött – árkot ásta ki az illető körzet határjeléül.” A bíboros „Nem annyira az utat 
megrövidítő ösvényeken, mint inkább a kanyargó országúton menekülvén mintegy két 
mérföldet tett meg.”1789 Valószínű, hogy ez az út a Naskalaton áthaladva a Tatros-völgyében 
haladó úttal egyesült. 

Gyergyószentmiklóstól keleti irányba mintegy 60-70 km-re, a Beszterce folyó partján 
már a 12. század folyamán előretolt magyar határvár létesült.1790 Itt, a Bâtca Doamnei nevű 
várból gazdag, 12-13. századi, egyértelműen a korabeli Magyarországhoz kötődő leletanyag 
került elő. Elég valószínűnek tűnik, hogy ez a vár annak a jóval későbbről említett, ismert 
útnak az egyik állomása volt, amely Gyergyóból indult, majd a pricskei hágón keresztül 
haladt Moldva felé. Ez a szakasz ugyanis lényegesen rövidebb, mint a Besztercéről a Borgói-
hágón, majd a Beszterce folyó mentén leereszkedő, és ideérkező útvonal. 

A határok és utak védelmét baj esetén természetes akadályok létrehozásával oldották 
meg, a mellettük elhelyezkedő erdők fáinak az utakra való döntésével. A tatárjárás kapcsán 
több forrás említi, hogy az átjárók és utak mentén a király óriási erdőrészletek kivágásával 
hosszú csapdákat készíttetett, a keresztbe fektetett fákkal eltorlaszoltatta, amelyek 
eltakarításához a tatár sereg előtt haladó nagyszámú fejszés „utász” kontingens többnapi 
munkája volt szükséges. Volt pedig nekik negyvenezer fejszésük, akik a sereg előtt járva 
erdőket irtottak, utakat egyengettek, és mindenféle akadályt elhárítottak. Ezért aztán azokon a 
torlaszokon, amelyeket a király készíttetett, olyan könnyedén keresztülmentek, mintha nem is 
hatalmas fenyőkből és tölgyfákból lettek volna nagy tömegben összehordva. 1791 Noha 
területünket nem említik, hasonló védelmi intézkedéseket feltételezhetünk a Keleti-Kárpátok 
szorosai esetében is. A keleti tatár főseregek látszólag elkerülték vidékünket, hiszen a Radnai-
hágón és az Ojtozi-szoroson törtek be. A tatárjárást követően szintén elvégezték az esetleges 
újbóli átkelést megnehezítő akadályok létrehozását. Marino Sanudo írta valamikor a 14. 
század első évtizedeiben, hogy a tatárjárást követően visszavonulásuk után [ti. a tatárok] 
Pannonia népei, akik az említett Erdők közelében laknak, azaz a románok és a székelyek 

                                                 
1787 Sztáncsúj 2012. 
1788 Botár 2010a. 
1789 Szamosközy 1981. 293-298. 
1790 Legújabban Karczag – Szabó 2012. 244. alaprajzzal, irodalommal. 
1791 TatEml. 173-174. 
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elzárták előlük az utakat, hogy ne kelhessenek át többé.1792 Majdnem szó szerint ezt írta az 
1383-ban elhunyt Iohannes Longus de Ypra is.1793 

A keleti betörésekkel, határvédelemmel kapcsolatos középkori és fejedelemség kori 
forrásokat kimerítő alapossággal a közelmúltban Sófalvi András ismertette. Friss 
összefoglalása felment attól, hogy az ezzel kapcsolatos adatokat újra részletesen idézzem, itt 
megelégedhetünk annak rögzítésével, hogy a Csíkot is érintő moldvai betörések a 16. század 
első felétől kifejezetten gyakorivá váltak, annál is inkább, mert a székelyek elhanyagolták a 
határok őrzését. Ellenséges támadás esetén, Csík elsősorban hadi útvonal és nem célpont 
lévén, a csíkiak gyakorta az erdőkbe menekültek. Az útvonalak elzárásának legegyszerűbb 
módja az Árpád-kortól a 17. századig alkalmazott módszer az utak bevágása volt.1794 

A belső utak kapcsán utalni kell arra, hogy a medence központi területeiről nyilván 
több út vitt a havasokban található várak fele is. Így a Csíkszentdomokos-várbükki, a rákosi 
Pogányvár, a csicsói és zsögödi várak mind annak a nyomai, hogy a 13. században már több 
havasi út létezett. A havasokba vezető utakra egyértelműen utalnak 1586-os adatok: kozmasi 
Jozaghoz birodalmok vagion Barot havasabannis... az Barot hauassanak vicinussa Egj feleol 
hermany hatar, Mas feleol Chyki Zent Kiraly hatar vagyon Egj Tanorokok kit Tekeresnek 
hynak .1795 Látható, a havasi birtokok egészen a szomszédos székek határáig nyúltak, az itt 
meg-, illetve kitermelt javakat (széna, fa, tej, hús) nyilván rendszeresen használt utakon 
szállították. 

 

                                                 
1792 Kordé 2001. 45. 
1793 uo. 46. 
1794 Sófalvi 2012. 63-81. 
1795 Szabó T. 2006. 58-62. 
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8. TELEPÜLÉSTÜRTÉNETI ÖSSZEFOGLALÓ 
 
 
 
 
8.1. SZÉKELYFÖLD ÁRPÁD-KORI TELEPÜLÉSTÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA 

 
Erdély Árpád-kori településtörténetének legutóbbi összefoglalása Bóna István nevéhez 

fűződik, aki több ízben összegezte a rendelkezésre álló régészeti és történeti adatokat. Bóna 
térségünkben a lovas, fegyveres leletek alapján (Eresztevény, Derzs, Zsögöd) korai, 10. 
századi előretolt határvédőkkel számolt, amit később követett volna az Árpádok királyságának 
tényleges térnyerése.1796 Lényeges előrelépést Benkő Elek keresztúri kutatásai hoztak, aki 
egyrészt kiderítette, hogy a korábban idézett „honfoglaló” leletek egyikéről sem bizonyítható 
a 10. századi keltezés, így végleg leszámolt e korai megszállás lehetőségével. Meglátásának 
helyességét az utóbbi évtizedek kutatásai sem cáfolták meg, hiszen noha kora Árpád-korra 
keltezhető településrészletek egyre nagyobb számban kerülnek elő Székelyföldön, „igazi” 
honfoglaló lelet azóta sem juott napvilágra. A keresztúri kutatások másik, szintén máig ható 
eredménye volt annak az igazolása, hogy a 11-12. században a térségben viszont már létrejött 
a falvak hálózata, amit a 12. században a templomok megépülése is követett (Szentábrahám). 
A székelyek beköltözését régészeti és írott adatok alapján a nyugati székekben a 12-13. 
század fordulójára, a keleti székekben a 13. századra keltezte.1797 Az utóbbi években ezt az 
elképzelést annyiban módosította, hogy a székely betelepülés időpontját korábbra 
valószínűsíti olyanformán, hogy a terület Árpád-kori lelőhelyeinek többségét már e korai 12-
13. századi székely horizonttal hozta összefüggésbe, és így a keleti medencékben a székelyek 
beköltözését legkésőbb a 13. századra keltezte.1798 Ugyanakkor többször említette, hogy a 
források hallgatása ellenére sem szabad a későközépkori, újkori székelyföldi viszonyokat 
visszavetíteni a 13-14. századra, amikor vidékünkön még több, nem székely jogállású 
területtel is számolni lehet.1799 

A román kutatásban Székelyföld Árpád-korát illetően érdekes kettősség figyelhető meg. 
Egyrészt mind többen adnak hitelt a középkori forrásoknak és régészeti adatoknak, másrészt 
számtalan műben évtizedes toposzok köszönnek vissza. A „klasszikus” elképzelések szerint 
Erdély fokozatosan, több nyugatról kelet felé haladó ütemben került a Magyar Királyság 
fennhatósága alá, és így a jelenlegi Székelyföld csak a 13. században vált volna a királyság 
részévé. Ezt a régebbi magyar történeti irodalom is vallotta,1800 és szélesen elterjedt a román 
szakirodalomban, ahol Anonymus nyomán napjainkig számolnak a Magyar Királyságot 
megelőző, annak hódító törekvéseivel szembeszálló politikai- alakulatokkal („formaţiuni 
prestatale”), amelyek sikeresen akadályozták volna a magyarság keleti terjeszkedését.1801 A 
’70-es évek elejétől Székely Zoltán többször cikkezett arról, hogy a régészeti leletek alapján 
ez az állítás nem tartható, ő például a várak emelését is a székelyeket megelőző magyar 
lakossághoz kötötte.1802 A régészeti adatoktól függetlenül a numizmatikai adatok értelmezése 
során alig egy évtizede arról írtak, hogy a Magyar Királyság csak többszöri nekifutásra, egy 
harmadik hullámban „hatolt” volna el a 12. század második felében a Keleti-Kárpátokig. A 
második hullám során a 12. század első felében csak Erdély nyugati fele került volna a 

                                                 
1796 Bóna 1989. 122-123., 150-154. 
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magyar királyok birtokába.1803 Ennek bizonyítékaként például a borbándi (Fehér-megye) 
éremleletet idézik, vélhetően abból a meggondolásból, hogy a foglalók rögtön elásott 
kincsleletekkel jelölték meg frissen szerzett területeiket. Szintén nehezen követhető logika 
következménye, hogy II. Géza elődei által nem birtokolt területekre telepítette a szászokat. 
Ezzel szemben Velter térképe és adattára éppen annak a bizonyítéka, hogy a 12. századra már 
egész Erdélyben elterjedt, általánossá vált a pénzhasználat.1804 

A román kutatás józanabb vonulata szerint a 12. századra Erdély legkeletibb fele is 
betagozódott a királyságba olyanformán, hogy e keleti településeket a székelyek hozták 
létre.1805 Utóbb ez a megállapítás önjáró lett, újabban több erdélyi lelőhelyet is a székelyekhez 
kötnek, anélkül azonban, hogy az „etnikai” azonosítás régészeti bizonyítékai meggyőzőek 
lennének. A székely betelepülés – e legújabb nézet szerint – már Kálmán idején 
megkezdődött a Maros és a Küküllők mentén, míg az Olt felső folyásához II. Géza idején 
költöztek volna be. A székely definíció régészeti érvei a cserépbogrács, a sírmelléklet 
gazdagsága (?!), az S-végű hajkarika, földvárak, veremházak, sarkantyúk, helynevek és ritkán 
írott adatok.1806 Aligha kell külön kiemelni, hogy e sajátosságok alapján a teljes Kárpát-
medencét meg lehetne tölteni székely lakossággal. Ismételten utalni kell arra, hogy nem 
tudunk arról, hogy létezne olyan sajátos székely anyagi kultúra, ami alapján egy-egy 
település, temető népességének székely, vagy nem székely mivolta meghatározható lenne. 

A régészeti leletek azonban egyértelműen utalnak arra, hogy az Árpád-kor derekán, a 
12. században a Keleti-Kárpátok térségében is hasonló településtörténeti folyamatok 
játszódtak le, mint a nyugatabbi, belső területeken. A töredékes adatok ellenére is jogosan 
feltételezhető, hogy a hatalom gyakorlása és a határvédelem ugyanolyan várszervezetre épült, 
mint másutt. Az ugrai várból származó fésűs beböködésű, hullámvonalköteges 
edénytöredékeket, és így a vár használatát nehezen lehet a 11-12. század fordulójánál sokkal 
későbbre keltezni.1807 E várszervezet egyik legkeletebbi eleme a barcaföldvári vár, amelynek 
temetőjéből 12. század közepi pénzek, S-végű hajkarikák kerültek elő.1808 Magyar nyelvű 
lakosság Barcaságban már a lovagrend, illetve a szászok beköltözése előtt valószínűsíthető. 
Marienburg magyar Földvár neve ugyanis csak akkor születhetett, amikor az őskori földvár 
még magában, kőfalak nélkül állt. Igaz ugyan, hogy e néven csak a 14. században említik, de 
akkor a földvár név már anakronisztikus, a korábbi kővár előtti állapotra utal.1809 A románok 
szintén ezt a korai helynevet vették át (Feldioara). 

A 12. század végére a várakra alapozott határvédelem már a Keleti-Kárpátokat is 
túllépte, amire a Bâtca Doamne-i vár leletei egyértelműen utalnak.1810 A sokat idézett 
háromszéki zabolai és petőfalvi temetők 12. századi veretei szintén kurrens pénzforgalomból 
származnak. A homoródszentpáli 12. százai éremlelet arra világít rá, hogy esetenként már 
Kelet-Erdélyben is felgyűlhettek nagyobb összegek egyes személyek kezén.1811 Szintén 
jelentős és rendszeres kereskedelmi tevékenységre utal a 12. századi rikai várak léte és 
elhelyezkedése, ill. a mellettük többször megújított út is.1812 Pénzforgalom és a várak is arra 
utalnak, hogy a források hallgatása ellenére a másutt is jellemző településhálózattal kell 
számolni, azaz a fenti objektumok és leletek települések sokaságát feltételezik a térségben a 
12. század derekán. 

                                                 
1803 Velter 2002. 185-196. 
1804 Ld. ehhez Bóna 2001. 91-92. 
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A 12. század közepétől csordogáló írott adatok elfogulatlan vizsgálata a fenti képet 
erősíti meg. A szászok betelepülése kapcsán ugyan azt írják 1189-ben, hogy a szentszéki 
legátus hozzájárul ahhoz, hogy a lakatlan területre települt szászok egyházukat szabad 
prépostságba szervezzék.1813 Az oklevelek desertum-ja azonban aligha értelmezhető lakatlan 
területként, tudniillik egy további korabeli oklevélben III. Ince pápa elkötelezi magát az 
erdélyi püspök mellett, ha a Szent Mihály egyháznak korábban tizedköteles földjére helyezett 
flandriai papok ellene ügyködnének.1814 A területen tehát már a szászok beköltözése előtt is 
tizedet fizető egyházak álltak, nyilván korabeli falvakkal együtt. A desertum, mint lakatlan 
pusztaság értelmezése ellen vall egy további oklevél is, melyben a pusztaságban lakókat is 
említik.1815 

Ilyen előzmények után a keresztes lovagoknak 1211-ben adományozott „Borza nevű 
erdélyi puszta és lakatlan föld”1816 puszta és lakatlan volta is kétségeket ébreszt. Már csak 
azért is, mert az oklevél magától érthető természetességgel írja le a terület legtávolabbi határát 
és helyneveit, azaz a vidéken, a régészeti adatok elhanyagolása ellenére is mindenképpen 
korábbi névadó népességet kellene feltételeznünk. Az sem tűnik túlzottan valószínűnek, hogy 
a lovagok egyetlen év alatt olyan méretű telepítést hajtottak volna végre, hogy az ott lakók 
pénzszükségleteiről külön kellett rendelkezni.1817 Az azonban a fenti oklevelekből 
egyértelműen kiderül, hogy a térséget a keleti támadások kiemelten veszélyeztették. 

Csík, és Székelyföld történetében különösen fontos az az oklevél, melyben arról 
értesülünk, hogy 1213-ban Vilmos erdélyi püspök Burza/Borza földi ottani lakosok tizedét 
átengedi a lovagoknak, az odaköltöző magyarok és székelyek tizedének a kivételével.1818 Ez 
az első biztos adatunk arra vonatkozóan, hogy ekkor folyamatban volt a székelyek keletre 
költözése korábbi belső erdélyi szállásterületeikről. Ennek fényében bizonytalannak tűnik, 
hogy a 13. századot megelőzően jelentős székely népesség költözött volna a keleti 
medencékbe.  

Egy évtizeddel későbbi oklevél is azt sejteti, hogy ekkor még a székelyek egy része, 
zöme Belső-Erdélyben élt. Az 1222. évi adománylevélben, melyben II. András újra a 
lovagoknak adományozza Burza földet, azt említik, hogy a lovagok vámmentesen 
közlekedhetnek a székelyek és románok földjén.1819 Függetlenül attól, hogy az oklevél 
eredeti-e, avagy a lovagok későbbi hamisítványa, a székelyek és románok földje kitétel 
feltehetően dél-erdélyi területekre utal. 

A tatárjárás székelyföldi hatásairól semmiféle közvetlen írott adatunk nincs. A 
tatárjárást követően azonban arról értesülünk, hogy 1252-ben IV. Béla Akadás fia Vince 
comesnek, Sebus-i székelynek adományozza a Kyrchi románok, Barasu-i szászok és a Sebus-i 
székelyek közti Zek földet, mely korábban egy Fulkun nevű szászé volt, de a tatárjárás miatt 
lakatlanná vált.1820 Ebből több dologra következtethetünk. Egyrészt, hogy a tatárjárást 
megelőzően Szék-földe szász magánbirtok volt, másrészt, hogy e terület népességi viszonyait 
is drasztikusan befolyásolta a mongol invázió. Ugyanakkor a század második felétől e 
térségben, a későbbi Sepsi-székben már székelyekkel kell számolni, akik közül egyesek a 
tatárjárás miatt gazdátlanná vált nemesi birtokokat szereztek meg a királytól. A székelyek 
papjai ekkor már adatolhatóan tizedet fizettek.1821 Kérdés azonban, hogy ez egyértelműen 
csak a jelenlegi Székelyföldön lakó székelyekre vonatkoztatható-e, ugyanis székelyeket 
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1814 EO I. 25. reg. (130.) 
1815 EO I. 129. 
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továbbra is emlegetnek belső erdélyi ügyek kapcsán,1822 noha több esetben már csak a 
székelyek egykori birtokait, vagy birtokeladásait emlegetik.1823 Úgy tűnik tehát, hogy a 
székelyek keletre költözése jelentős korábbi előzmények nyomán még a 13. században is 
tartott, különös tekintettel Háromszékre. 

A dolgozat egyik fő feladatának azt tekintette, hogy a csíki középkori régészeti leleteket 
ebben az általános keretben elhelyezze. 

 
 
8.2. A CSÍKI-MEDENCE KÖZÉPKORI TELEPÜLÉSTÖRTÉNETÉNEK 
ELŐZMÉNYEI 
 

A Csíki-medence késő népvándorlás kor településtörténetének viszonyai ma még nem 
tisztázottak kellőképpen. A keleti medencék szláv leletei a közelmúltban egyetemi 
szakdolgozat és mesteri dolgozat keretében feldolgozták, de az eredmények közlése még várat 
magára.1824 Amint ezt a falvak kapcsán korábban már említettük, azt a topográfiai 
különbséget, amely a keresztúri adatok alapján megragadható volt, nevezetesen hogy a késő 
népvándorlás és az Árpád-kori települések elkerülik egymást, Csíkban nem lehet 
egyértelműen igazolni. E vonatkozásban tehát régészeti oldalról egyelőre még mindig a 
keresztúri topográfia és a háromszéki régebbi ásatások tanulságaira támaszkodhatunk, illetve 
a történeti helynévtan vonatkozó munkáit idézhetjük.1825 A késő szláv jellegű csíki leletek egy 
része valóban olyan lelőhelyekről kerül elő, melyek nem illeszkednek a középkori 
településhálózatba, más esetekben azonban ugyanarról a lelőhelyről kerülnek elő a két 
korszak leletei. E kérdés tisztázásához alapvetően új, hiteles ásatási megfigyelésekre és zárt 
kontextusból származó leletanyagra lenne szükség,1826 amelyek alapján a székelyföldi 
múzeumok raktáraiban tárolt korábbi leletanyagok értékelése, keltezése is megfelelő módon 
elvégezhető lesz. Egyelőre tehát meglehetős bizonytalanság övezi azokat a kérdéseket, hogy e 
szláv lakosság milyen sűrű és jellegű településhálózatot hozott létre a Csíki-medencében, mi a 
viszonya e telepeknek a későbbi betelepülők, az Árpád-kori népesség faluhálózatával. 
Mindaddig azonban, amíg nem ismerjük kellőképpen a 9-11. század edényművességét, a 
raktári és terepbejárási anyagok feldolgozása óhatatlanul magában hordozza a tévedés, 
félrekeltezés, és az ezzel járó elhibázott történeti következtetések kockázatát. 

A jelenlegi csíki régészeti kutatások fontos megfigyelése, hogy az ezredforduló 
környékén, de még valamivel később is az egyelőre csak bizonytalanul keltezhető, gyakran 
eredeti kontextusából kiszakítot, szórvány jellegú anyag összetettebb képet mutat annál, hogy 
etnikailag egységes korai népességgel számolhassunk a medencében. E kérdés tisztázásához 
ugyan még további kutatások szükségesek, az alcsíki leletek azonban már most felhívják a 
figyelmet arra, hogy a korszakra vonatkozóan kevés hiteles adat áll rendelkezésünkre. 

 
 

8.3. ÁRPÁD-KOR 
 
Jelen dolgozat előkészítő munkálatai során előkerült leletek alapján kijelenthető, hogy a 

Csíki-medencében a 11-12. század fordulójától adatolható a települések létrejötte. Itt két, 
biztosan korai lelőhelyet említek. A CsSzM régészeti raktárában a 90. ládában leltározatlan 
edénytöredékek a Kászoni-medence legkorábbi középkori régészeti leletei. Az ismeretlen 
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lelőhelyről származó kézikorongolt edénytöredékek között korongolt és kezes cserépbogrács, 
sütőharang, rövid, erősen visszahajló peremű fazekak vannak, hullámvonal és 
hullámvonalköteg, fogaskerekes, fésűs beböködött, körömbenyomásos dísszel. Ezek alapján a 
lelőhely a 11. századra keltezhető. Sokkal későbbiek a csobotfalvi Fodor-kertben feltárt házak 
sem lehetnek, hiszen az edényeket borító gyakori fésűs beböködés és hullámvonalköteg, 
illetve a belső peremdísz a 12. század közepe után már eltünedezik az erdélyi edényművesség 
kelléktárából. Hasonló edénytöredékek Csíkszentkirályról, Poklondfalváról, 
Csíkszentsimonból, illetve újabban Felcsíkról, Vacsárcsiból is kerültek elő, azaz úgy tűnik, 
ezek a leletek nem csupán elszigetelt településeket jeleznek.1827 A néhány „korai” települést 
követően a 12. században már megszilárdult településhálózattal számolhatunk, hiszen 
tagolatlan, rövid peremmel, rádlis, illetve körömbenyomásos dísszel jellemezhető 
kerámiaanyag Csíkban közel húsz lelőhelyről ismert. Ugyanakkor az újabb terepbejárások és 
ásatások terepi tapasztalatai alapján igen valószínűnek tűnik, hogy az Árpád-kori lelőhelyek 
száma újabb terepmunkák során még biztosan tovább bővíthető lesz. A lelőhelyekről gyakran 
előkerülő sarkantyúk, kengyelek, nyílhegyek alapján egyértelműen körvonalazható e népesség 
könnyű fegyverzetű lovas (határőr?) jellege (Zsögöd, Vacsárcsi). Ennek a települési 
horizontnak az ismert leletanyaga semmiben nem üt el Belső-Erdély, vagy a Kárpát-
medencének e korban általános anyagi kultúrájától, így „etnikai” meghatározás céljaira 
(székely, magyar, egyéb?) nem alkalmas. E vonatkozásban a megkérdőjelezhető 
érvényességű, korábban entospecifikusnak tekintett régészeti leletek helyett, mellett (pl. 
cserépbogrács = magyar) sokkal inkább az itt élők nyelvére („etnikumára”) egyértelműen 
utaló helynévanyagra támaszkodhatunk, amely a nyelvészek véleménye szerint túlnyomórészt 
magyar eredetű, de közte szláv helynevek is rendszeresen előfordulnak. 

E települések egy részén talán már ekkor, a 12. század folyamán felépültek az első 
templomok. Csíkból erre biztosabb régészeti adatunk a csobotfalvi (csíksomlyói) 
plébániatemplom kutatásából származik. A titulusra épülő feltevés alapján Csíkszentkirály 
esetében szintén a 12. század vége előtt megépülő templom gyanítható. Önmagukban nehezen 
keltezhető Árpád-kori templomalaprajzokkal, részletekkel azonban másutt is rendelkezünk 
(Csíkszenttamás, Csíkmindszent, Delne). A korabeli lelőhelyek viszonylag nagy száma és az 
ekkorra már megcsontosodó egyházi és világi berendezkedés, a templomépítést és használatot 
már a 11-12. század fordulójától kötelezővé tevő törvények alapján legalábbis lehetségesnek 
tartom, hogy máshol is álltak már fa, vagy kő templomok az Árpád-kor derekán. 

Egyelőre nem teljesen világos, hogy a 12. századi falvak töretlenül továbbélnek-e az 
Árpád-kor végéig. Néhány lelőhely, falu esetében a folyamatosság elég egyértelműen 
megragadható, másutt azonban úgy tűnik, hogy kis hiátust követően, a 14. századtól 
adatolható újra lakottság. Jelen adataink szerint valószínűleg korai még e kérdésben 
véglegesen állást foglalni. Be kell ismernünk, ebben a 13. századi edényművesség 
„jellegtelensége” is megakadályoz. A 13. századra leegyszerűsödő és visszafogottabban 
alkalmazott díszítések (egyszerű hullám- és csigavonal) mindegyike előfordul korábban is, 
míg az ekkor elterjedő tagoltabb peremek a következő században is szinte változatlanul 
továbbélnek, így megeshet, hogy a töredékes terepbejárási anyagokban, jellemző 
peremformák és díszítések hiányában, az Árpád-kor végi anyag alulreprezentált. Éppen emiatt 
nem tudom csíki adatokkal megtámogatni azt a keresztúri topográfia adataira alapozott 
megfigyelést, mely szerint a 13. századi lelőhelyek, leletek mennyiségi megugrása a székely 
beköltözés jele lenne.1828 Csíkban hasonló statisztikával alátámasztható véleményt csupán 
intenzív és szerencsés kutatások nyomán kísérelhetünk meg. 
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A helynevek jellege és a személynévdivat változásának időrendje alapján valószínűnek 
tűnik, hogy a forrásokból csak a 16. századtól adatolható települések neve az Árpád-kori 
lakosság névadási tevékenységéhez köthető. 

Néhány kivételes lelet arra utal, hogy a 13. századi határőrök között már nehéz 
fegyverzettel felszerelt személyek is voltak. Az egyelőre csak homályosan körvonalazható elit 
létére az Árpád-kor végére biztosan megépülő várak (Rákos, Tusnád) és egyelőre lelet 
nélküli, hasonló társaik is utalnak (Csíkszentdomokos, Zsögöd, Csicsó). Egyelőre nem 
világos, hogy a várak felcsíki „sűrűsödésének”, illetve alcsíki teljes hiányának mi az oka. Az 
egyetlen alcsíki kivétel, a Tusnád vártetőn álló vár – hatalmas méretei, illetve a 
szomszédságában rekonstruálható birtoktestek alapján – bizonyosan eltérő előzményekre, 
talán egy királyi birtoktestre (?) utal. 

 
 
8.4. AZ ÁTMENETI 13-14. SZÁZAD 

 
A várak használatában a 13-14. század fordulójára keltezhető törés jelentős hatalmi, 

társadalmi átrendeződés jele lehet. Ez bizonyára nem függetleníthető attól, hogy az Árpád-kor 
végén (?) megindult a települések osztódása, szegesedése (Kencseszeg, Tenkeszeg, 
Szeretszeg, Csatószeg), ami véleményem szerint valószínűleg kapcsolatba hozható  a 
székelység betelepülésével. Megjegyzendő, hogy a klasszikus szeges települések és -szeg 
utótagos helynevek többsége Alcsíkon található. Ez a 13. század második felére tehető 
beköltözés több új falu kialakulásához vezetett (-falva utótagos helynevek), illetve esetenként 
az új betelepülők új nevet adtak korábban már létező településeknek (pl. Csíkszentsimon). 
Valószínűnek tűnik, hogy az újonnan épített, vagy helyreállított (újraszentelt?) templomokkal, 
és a körülöttük kialakuló újabb, vagy újratelepedő falvakkal hozható összefüggésbe a 
templomcímes helynevek nagy aránya. Ekkor rögzült véglegesen a térség gyakorlatilag máig 
fennálló településhálózata. 

Jelenlegi adataink alapján a 14. századra mind felhagyták csíki várakat, amit szintén a 
székely beköltözés következményének tarthatunk. A székelyek adatolhatóan 
megkaparintottak korábbi magánvárakat frissen szerzett területeiken (Torockó vára), és 
közismerten ellenségesen viszonyultak területeik közé ékelődött, vagy azokkal szomszédos, 
más jogállású, megyei birtokokhoz, illetve lakóikhoz. A várak felhagyása mellett, további 
jellemző példaként a kotormányi régészeti adatokat említem, ahol a rangos 13-14. századi 
anyagi kultúrára utaló nyomokat (mellkereszt, kard, korai kályha) nem követi hasonló 15-16. 
századi leletanyag. Ez az olykor a királlyal szemben is megmutatkozó erőszakosság 
vezethetett oda, hogy a korábban valószínűleg magánbirtokokkal tarkított Kelet-Erdély, egy-
két enklávétól eltekintve, a 15-16. századra meglehetősen homogén Székelyfölddé alakult. 

Székelyföld keleti határai vélhetően ekkor voltak a legkiterjedtebbek. A Lackfi András 
székely ispán vezette székely haderő 1345. évi hadjáratát követően,1829 a tatárok 
visszaszorítása után indulhatott meg a keleti expanzió második hulláma. E során a Magyar 
Királyság, és így Székelyföld keleti határa nem a Kárpátok gerince volt, hanem azokon jóval 
túllépve Moldva középső részein húzódott. Ezt Dimitrie Cantemir moldvai fejedelem 1714-
ben készült Descriptio Moldaviæ című művéből ismerjük: „Nyugat felé Moldva ma sokkal 
messzibbre terjed, mint régen. Nagy István kora előtt [1457-1504] tudniillik valamennyi 
környező hegy az erdélyiek kezén volt, és ebből az irányból szűk határok közé szorult. De 
miután néhányszor az ő vitézsége diadalmaskodott Mátyás, Magyarország királya felett, az 
erdélyieknek vissza kellett vonulniuk …. Így hát a Cirimus folyó eredetétől a Suceava, 
Moldva, Beszterce és a Tatros folyók forrásvidékén át a Milcov vizéig vontak egy vonalat, s 
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az lett a két tartomány közötti határ.” Később: „Ocna és Tatros, a Tatros folyó partján, 
leginkább a szomszédságukban található híres sótárnákról nevezetes városok. Erre nyílik a 
legszélesebb bejárás Moldvából Erdélybe.”1830 

A 14. század a lakáskultúra szempontjából is határkőnek tűnik. Ekkor még ugyan 
előfordul mélyített gödrű ház (Csíkszentlélek – Bánátus – Gál-telek), de erre az időszakra 
tehető a felszíni lakóépületek szélesebb elterjedése. A szentlélelki „veremház” fölé még a 14. 
században egysejtes felszíni lakóépületet emeltek, de ekkor már többosztatú épületek is 
adatolhatóak (Martonfalva-Csíkszereda – Körösi Csoma Sándor utca, Kotormány). A 
régészeti megfigyelések és leletek alapján ezekben a házakban már gyakran szemeskályhával 
fűtöttek. Közvetett adatok alapján talán a szék egyetlen mezővárosának, Szeredának a 
létrejötte is erre a századra feltételezhető. 

 
 

8.5. KÉSŐKÖZÉPKOR (15-16. SZÁZAD) 
 

A későközépkorban a településhálózat már a legeldugottabb völgyeket és völgyfejeket 
is kitöltötte. Noha kezdeteik nem világosak, és így akár korábbi eredetűek is lehetnek, a 15-
16. században már bizonyosan létrejött a szűk völgyekben meghúzódó Monyasd, Hosszúaszó, 
Ajnád és Pottyand (Csíkmenaság része) is. 

A későközépkorban fontos átalakulás veszi kezdetét. A század közepén még számos 
olyan kis települést említenek önálló faluként a források, melyekről a későbbiekben már csak 
mint nagyobb települések kisebb egységeiként, úgynevezett „tízesekként” emlékeznek meg. 
Úgy tűnik, a falvak halmazosodásával a nagyobb, jellemzően templomos falvak magukba 
olvasztottak kisebb , szomszédos településeket, melyek identitása, határa a tízesek keretében 
öröklődött tovább (Boroszló, Poklondfalva, Jenőfalva, Ajnád stb.). 

A településhierarchiának a plébániai viszonyok mentén zajló átrendeződésével 
párhuzamosan, az önállóságukat megőrző filiális falvakban gyakran helyi misevégzésre 
alkalmas kápolnákat építettek (Ajnád, Zsögöd, Csicsó stb.). Ugyanekkor olyan élénk 
kápolnaépítési hullám is megfigyelhető, amely során a falvaktól elkülönülten új kápolnákat 
építenek, vagy régebbieket építenek át (Rákos, Szentkirály, Szentimre, stb.). Ezek egy része a 
vallási indokok mellett vélhetően a helyi előkelők reprezentációjának is részét képezi. 

Aligha véletlen, hogy a forrásokban feltűnő előkelők udvarházai szintén ekkortól 
adatolhatóak. Ezek többsége jellemző módon a falvak szélén jött létre. A csíki udvarházak 
jelentős része a székelyföldi kúriák legnagyobbjai közé tartoznak, leleteik a környező falusias 
települések anyagi kultúráját messze meghaladó berendezésre utalnak. Részleteikről, miután 
érdemi kutatásuk csak az utóbbi években kezdődött el, még keveset mondhatunk, de 
részleteik jól összevethetők a Székelyföld más területein ismert emlékekkel. 

                                                 
1830 Cantemir 1973a 24-25., illetve latin eredetiben 1973b. 60. 
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