
művelődés
közművelődési havilap

melléklet • 2022 • 1–2

Gyergyó



Szerkesztőségi tanács:
Egyed Ákos
Kása Zoltán
Péter István
Pozsony Ferenc
Széman Péter

A szerkesztőség:
Benkő Levente (főszerkesztő)
Balla Sándor
Demeter Zsuzsanna
Péter János 
Rostás-Péter Emese

Postacím:
400183 Cluj-Napoca,
str. Gheorghe Lazăr nr. 30.,
Of. op. 1. Cluj, C. P. 123
tel/fax: +40 264 434 110
honlap: www.muvelodes.net
e-mail: muvelodes@yahoo.com
Bankszámlaszám: Redacția Művelődés
RO57 TREZ 2162 1G33 5000 XXXX
Adószám: 9549909

ISSN 2457–5305

Megjelenik a Kolozs Megyei  
Tanács támogatásával
Apare sub egida
Consiliului Județean Cluj

A melléklet támogatója:
Bethlen Gábor Alap
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

A Művelődés folyóirat ingyenes melléklete.
Supliment gratuit al revistei culturale  
„Művelődés”.

művelődés
közművelődési havilap

Tartalom
Bajna György: Bekacsintó                                                               3
Kisné Portik Irén: Gyergyó, Székelyföld Árkádiája                                   6
Garda Dezső: A gyergyói falurendszer kialakulása                                  11
Seer Mihály: Gyergyó földrajzi jellemzése                                           20
Borsos J. Gyöngyi – Szőcs Levente: A gyergyói székely népviselet                 28
Csíki Károly: A Gyergyói-medence növényvilága                                   32
Köllő Miklós: Dióhéjban Gyergyó építészetéről                                     36
Ferencz Zoltán: Gyergyói képzőművészek nemzetközi kontextusban            40
Keresztes Franciska: A Figura Stúdió Színház rövid története                    43
Gergely Imre: Bajnokok földje: Gyergyó                                              47
Jánossy Alíz: Ízes, színes gyergyói konyha                                          54
Balázs Katalin: Ahol mindenkinek van embere                                    57

Médiapartnerek: 

Nyomdai előkészítés:
IDEA PLUS – Kolozsvár
Lapterv: Könczey Elemér
Műszaki szerkesztés: Nagy Andrea

Nyomdai munkálatok:
IDEA nyomda – Kolozsvár
Igazgató: Nagy Péter

Mellékletünk szerzői:
Bajna György – újságíró, Gyergyószentmiklós
Balázs Katalin – újságíró, Gyergyószentmiklós
Borsos J. Gyöngyi – néprajzkutató, muzeológus, Gyergyószentmiklós
Csíki Károly – ny. geológus, Gyergyószentmiklós
Dezső László – természetfotós, Gyergyószentmiklós
Ferencz Zoltán – grafikusművész, Gyergyószárhegy
Garda Dezső – történész, ny. egyetemi oktató, Gyergyószentmiklós
Gergely Imre – újságíró, Gyergyószentmiklós
Jánossy Alíz – újságíró, Gyergyószentmiklós
Keresztes Franciska – dramaturg, Gyergyószentmiklós
Kisné Portik Irén – néprajzkutató, Gyergyószentmiklós
Köllő Miklós – műépítész, Gyergyócsomafalva
Seer Mihály – egyetemi oktató, Gyergyószentmiklós
Szőcs Levente – néprajzkutató, muzeológus, Gyergyószentmiklós

Szerkesztőségünk köszönetet mond Bajna Györgynek és Dezső Lászlónak a melléklet ösz-
szeállításában nyújtott önzetlen segítségéért.

A címlapon a gyergyóditrói Jézus Szent Szíve templom. A hátsó borítón a Keleti-Kárpátok 
egyik veszélyeztetett állatfaja, a zerge. Dezső László felvételei

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság



a művelődés melléklete • 2022 • 3

Gyergyó

A
Bekacsintó

Bajna György

Gréces-tető és a Kiskelemen-patak kö-
zött csodaszép világot teremtett az Is-
ten. Annyira szépet, hogy főleg az utóbbi 
harminc évben vassal, tűzzel se tudtuk 
annyira elcsúfítani, mint amennyire 
a pénzéhesek szeretnék. 

E melléklet próbálkozás csupán 
a legfontosabbak megismertetésére, 
ám Gyergyót csak hosszabb idő alatt 
– illatait, színeit, melegségét és zord-
ságát, szeleit és népköltészetét, dalait, 
legendáit és nem utolsósorban embere-
it is megismerve – lehet valamennyire 
„megtanulni”. 

Széplelkű emberek földje, hiszen a 
mű vészetek pártolása, a rászorulók tá-
mogatása, az élet elviselhetőbbé téte-
lének igyekezete úton-útfélen reánk 
köszön 

Amikor Gyergyót mondunk, akkor 
a fent említett, a Gyergyói-havasok és 
a Görgényi-havasok markába zárt terü-
letet és annak lakóit értjük alatta Ma-
roshévíztől Marosfőig, sőt annál kicsit 
többet is, Borszéket, Hollósarkát, Hollót 
és Gyergyótölgyest is beleérezzük. Mert 
Gyergyót csak érezve lehet szívbe zár-
ni. Most csupán a földrajzilag ide tar-
tozó népességgel, a terület növény- és 

állatvilága vázlatos megismertetésével 
próbálkozunk, illetve a rövid történel-
mi áttekintő segítségével e táj emberé-
nek törekvéseit mutatjuk be.

Sokan írtak már arról, hogy honnan 
érkeztünk Isten e tenyerére. Népdalaink 
és azok rokonítása alapján – itt elsősor-
ban Bartók Béla, Kodály Zoltán, Molnár 
Antal, Domokos Pál Péter gyűjtéseire 
gondolok – én egészen más irányból sej-
tem az érkezést, mint az okos és felké-
szült kutatók; a gyergyói népdalkincs-
ben legalább annyi „őslelet” lakozik, 
mint a földben.

Gyergyó szellemi központjának 
Szent miklós tekinthető – újságai már 
a 20. század elejétől erről tanúskod-
nak  Ma már csak a Gyergyói Szemle, 
ez a tartalmas tudományos, ismeret-
terjesztő folyóirat képviseli a gyergyói 
írott sajtót (a Székelyhon és a Har gita 
Népe csak időnként közöl gyergyói 
anyagot). Elektronikusan a Gyergyói 
Kisújság, két tévécsatorna, két sike-
res videóstúdió, rádió, színház és két 
nyomda működik, ám kulturális szem-
pontból a legkisebb település is kin-
csesbánya. Gondoljunk csak a Remeté-
től Újfaluig felélesztett tánckutatásra 

Széplelkű emberek földje, 
hiszen a művészetek 

pártolása, a rászorulók 
támogatása, az élet 

elviselhetőbbé tételének 
igyekezete úton-útfélen 

reánk köszön.

Gyergyóditró madártávlatból
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és régi táncrendjeink feltámasztásá-
ra, a népdalok és a népi muzsika te-
rén végzett igen eredményes munkára. 
Az ötvenhárom éves, gyergyószentmik-
lósi Hóvirág Néptáncegyüttesre. A te-
lepüléseink népi muzsikusait egyesítő 
Karmazsin zenekarra, népdaléneke-
seinkre, a néphagyományokat ápoló 
egyesületek páratlan összefogására 
a medencében. A kórusmozgalom ma 
is élő hagyományára, hiszen a gyer-
mek-, illetve egyházi kórusok mellett 
más énekkarok, kamaraegyüttesek is 
jó hírünket viszik nemegyszer határon 
túlra is. Több településen színvonalas 
fúvószenekarok tartják életben a több 

mint százesztendős fúvóshagyományt. 
A szárhegyi művészeti központra pedig 
külön is érdemes odafigyelni, hiszen 
ma már nemcsak a képzőművészeti 
vonatkozású rendezvényeket igyekszik 
összehangolni, de a más művészeti 
ágak támogatását is. A most következő 
felsorolás nem a fontossági sorrendet 
követi:

A műkedvelő színjátszás közel hu-
szonöt év haldoklás után több gyergyói 
településen újra nyitogatja szirmait. 
Működik a HalVirág Bábszínház, továb-
bá a szakmai körökben is elismert Figu-
ra Stúdió Színház. Három, immár a ma-
gyar szórakoztató zenében elhíresült 

rockzenekar (Bagossy  Brothers Com-
pany, No Sugar, 4 Street) mellett újab-
bak próbálkoznak azzal, hogy jelentő-
sebb koncerteken léphessenek fel.

Képzőművészeink közül aligha sza-
badna rangsort felállítani, ezért ma-
radjunk annyiban, hogy több mint száz 
számontartott gyergyói képzőművész 
alkot itthon és a nagyvilágban. 

A szövés-fonás, varrás, hímzés, to-
jásfestés, faragás, rézművesség, népi 
festékesek, a régi szakmák életben tar-
tása, sőt feltámasztása ma már nem 
csupán néhány távolabbra néző em-
ber törekvése, de tetten érhető valóság 
mind az építészetben, mind más, kéz-
zel végzett, igényes munkában. 

Bár több mint ötvenöt esztendő 
után a gyergyószentmiklósi tollforga-
tók köre a négy alkalommal megjelent 
Találkozások című gyűjteményes kö-
tet megjelenése után „nyugovóra tért”, 
számos – Erdélyben és másutt tevé-
kenykedő – gyergyói író, költő, újság-
író, szerkesztő vívta ki az itthon ma-
radtak tiszteletét. Eközben a helyiek 
sem tétlenkednek, a vidék két nyom-
dájában megjelenő könyvek erről ta-
núskodnak. 

Kiváló fotóművészek, természetfo-
tósok mentik a pillanatok bűvöletét, 
nemzetközi elismerésnek örvendő tár-
sasági és más táncstílusok művelői, 
csoportjai igyekeznek megszerettetni 
másokkal is a mozgást, feltárni annak 
szépségeit.

A tömegsport mellett az élsportban 
is gyakran kiválóan teljesítenek a gyer-
gyói sportolók, az egész vidék jó hírét 
öregbítve. Alig van sportág, amit itt ne 
lehetne gyakorolni, legyen szó terem-
sportról, küzdősportról, szellemi sport-
ról, teniszről. 

Maroshévíztől Gyergyószentmikló-
sig iskoláinkból ma már más telepü-
léseken, sőt egyetemeken tanárkodó 
diákok kerültek ki, ahogy kitűnő vál-
lalkozók, szakértők, orvosok, infor-
matikusok, illetve más szakemberek. 
A Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
Gyergyószentmiklósra kihelyezett ta-
gozatán idegenforgalom szakon lehet 
tanulni. 

István pap szobra Gyergyóalfaluban. A hitvédő pap 1567-ben János Zsigmond serege ellen 
mozgósította Csík és Gyergyó népét

A Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem 

Gyergyószentmiklósra 
kihelyezett tagozatán 

idegenforgalom szakon 
lehet tanulni.
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Valamennyi községközpont pél-
dásan rendbe van téve, az iskolák és 
templomok szintén. Példaképek szob-
rai, illetve emléktáblák jelzik a mába 
hajló múlt töretlen ívét. Több telepü-
lésen tájházak, városainkban múzeu-
mok (Gyergyószentmiklós, Maroshévíz) 
tárják a múltat a mai ember elé. Min-
den község könyvtárral is rendelkezik. 

A gyergyói táj megköveteli a tiszteletet. 
Nem véletlen, hogy igen jelentős helyet 
foglal el a bakancsos turizmus e vidék 
embereinek életében, amit számos kar-
bantartott turistaösvény is segít. Az Erdé-
lyi Kárpát-Egyesület helyi fiókja országos 
szinten is a legjelentősebbek egyike mind 
taglétszáma, mind tevékenysége alapján. 

Sípályák (Hévíz, Borszék, Marosfő, 
Csomafalva, Bucsin) csalogatják a hó 
és a gyorsaság szerelmeseit, egyre 
több községben próbálják újjáéleszte-
ni – gyermekek bevonásával – a jeges 
sportok, kiemelten a jégkorong hagyo-
mányait, azzal a reménnyel, hogy egy 
évtizeden belül akár több településen is 
műjégpálya épülhet. 

Évszázados álom valósult meg 
a szentmiklósi uszoda építésével. 

A vidék ízei sok idegent is csalogat-
nak, kis ráfordítással a turizmus hú-
zóágazattá fejlődhetne – Gyilkostón is, 
ami jelenleg mostohagyermeke Gyer-
gyószentmiklósnak! –, hiszen a vala-
mikori iparosítás valóságos rommá 
tett büszkeségei, az egykori üzemek és 
gyárak ma már a harminc évvel ez-
előtti munkásság egytizedének sem 
tudnak munkahelyet biztosítani. Ak-
koriban ugyanis több mint 11 ezer em-
bernek volt kenyeres munkahelye csak 
Szentmiklóson, amihez Maroshévíz, 
Galócás, Gyergyóditró, Gyergyóreme-
te, illetve Gyergyóújfalu és Vasláb kő-
bányái újabb százaknak biztosítottak 
megélhetést 

Talpraesett nép a gyergyói. Olyany-
nyira, hogy az Agrocaritas gazdakép-
zésének köszönhetően ma már több 
településen készül Svájcban szerzett 
tudásnak köszönhetően kitűnő kéz-
műves sajt, korszerű állattartó tele-
pek alakultak. Külföldi gyakorlat után 

számos fiatal gazda tevékenykedik im-
már idehaza 

A vidék páratlanul gazdag a polgári 
kezdeményezések terén, amit számos 
alapítvány, szervezet, népfőiskola igen 
eredményes tevékenysége igazol. 

Jóval az autópálya ideérkezése előtt 
repülőgép szállhat fel a remetei ma-
gánreptérről. A gyergyói települések 
látványos fejlődése bizalommal és re-
ménnyel tölt el, hogy egyszer majd 
a régió szellemi és kulturális központ-
ja, Gyergyószentmiklós is felzárkózhat 
infrastrukturálisan a vidék szintjére.

A római, valamint az örmény katolikus Szent Anna-kápolna a Csobot-hegyen. Dezső László felvételei

Több településen 
tájházak, városainkban 

múzeumok 
(Gyergyószentmiklós, 

Maroshévíz) tárják  
a múltat a mai ember elé.
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A települések névadásának története 
rendszerint a múlt ködébe vész. Így van 
ezzel Gyergyó is, nevének eredetéről 
az etimologizáló magyarázatoktól a tu-
dományos okfejtésekig több hipotézis 
látott napvilágot. 

Sántha Attila világított rá egyik ta-
nulmányában arra, hogy Gyergyó is 
azon székely székek egyike, amelyek 
névadásában folyóvíz játszott szere-
pet,2 nevezetesen György pataka, ami 
ma is a Kis és Nagy György-patak né-
ven ismert. A patak az első odatelepülő 
emberről, más verzió szerint ilyen ve-
zetéknevű családról kaphatta a nevét. 
Valóban, a gyergyói György nemzedékek 
büszkék arra, hogy az alapítóktól szár-
maznak, és ma is igen népes a György 
nevű családok száma, amelyek már rég 
nem is kapcsolódnak rokoni szálakkal 
egymáshoz. Hogy a György név csiszo-
lódott Gyergyóvá, ennek valószínűsé-
gét az errefelé egykoron használatos, 
ó végű becenevek is erősítik: László – 
Lackó, Ferenc – Ferkó, János – Jankó, 

Janó, Gáspár – Gazsó, Pál – Palkó vagy 
éppen a György – Gyurkó, Gyerkó (ez 
utóbbi egy hangban tér el Gyergyótól).

Gyergyó térség központja Gyergyó-
szentmiklós, ma megyei jogú város. 
Az idetartozó települések rendszerint 
a Gyergyó- előnevet viselik Gyergyóho-
dostól Gyergyóbékásig, Gyergyótölgyes-
től Gyergyóvaslábig.

Joggal feltehető, hogy Szentmiklós e 
tájegység első települése lehetett, kü-
lönben a hozzá képest alsó fekvésű fa-
lut nem nevezték volna el Alfalunak. 
Szerte a földgolyón az Al- és Fel- elő-
tag valamihez képest alsó, illetve felső 
fekvésű helyzetet fejez ki. Az sem mel-
lékes, hogy az 1332-es, 1333-as, 1334-es 
pápai tizedjegyzékekben Nyikolaus de 
Gyurgio már szerepel.

A csíki falvakkal ellentétben, a gyer-
gyói térségben csak két település kapta 
nevét szentről, így a város Szent Mik-
lós püspökről, Kilyénfalva pedig Szent 
Kiliánról. Az első telepes emlékét őrzi 
a nevében Remete – a helyi erdőkben 
élő barátról, és Csomafalva – Csoma Fe-
rencről. A tűzvész áldozatává vált Sze-
néte és Katorzsa, a romjaikból felépült 
településnek Újfalu lett a neve.

A környezet élővilágát Tölgyes (tölgy-
erdőkről), Salamás (a sármás jelenté-
se ’vad fokhagyma’), Békás (az egykor 
békákban gazdag, mocsaras vidékről), 
Hodos (a valamikor hódok lakta te-
rületről) vagy Holló, Hollósarka (hol-
lókról) örökítette meg nevében, míg 
a  Szármány-hegy Szárhegy, az ide-oda 
kanyargó patak Tekerőpatak nevét ihlet-
te. Vasláb első román neve a  Voșlăbeni, 
ami a vaslepény fonetikus fordítása. 
A 17. századig Csomafalván működő 
vashámor termékeit, a „vaslepényeket” 
feltehetően ide hozhatták, s ezekből ka-
lapálták ki a szükséges vaseszközöket.

A térség néprajzi jellemzőit megha-
tározta a települések fekvése és éghaj-
lata, növény- és állatvilága. Erdély, sőt 
Románia legmagasabban fekvő lakott 

Gyergyó,  
Székelyföld Árkádiája

1

Kisné Portik Irén

Gyergyóújfalvi nagy kötött kapu. Sólyom Csaba felvétele
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vidéke ez, hasonló csak a háromszéki 
Kommandón van.

Tekintettel arra, hogy ezen a ma-
gasságon a fenyőfélék hatalmas erdő-
ségeket alkotnak, a népi építkezés és 
megannyi használati tárgy alapanyaga 
a fenyőfa lett. Nem csoda, hogy Gyer-
gyószentmiklós címerének is a fenyő 
a központi alakja. Ez a fa Gyergyó zöld 
aranya, ami az egyedi ízvilágú er-
dei gyümölcsökkel, ritka hatóanyagú 
gyógynövényekkel és ízletes gombák-
kal kárpótolja a helyieket a kevésbé 
változatos növénytermesztés hátrá-
nyaiért. Ráadásul a hegyi legelők nem 
annyira dús, viszont gazdag tápértékű 
növényzete a félszilaj állattartásnak 
kedvez, amely kiváló tejtermékekkel 
látja el a mindenkori gyergyói konyhát 

A fenyő hosszú rostú, puha és laza 
szerkezetű faféleség, ami könnyedén 
engedelmeskedik az ácsok szekercéi-
nek, ellenben a felületi, domborított 
faragásra, illetve a mintásan bevésett 
míves munkára alkalmatlan. Az egy-
máshoz lazán kapcsolódó, hosszú ros-
tok könnyedén leválnak a véső nyomán, 
és megcsorbítják a kialakítandó mintá-
zatot. Ez az oka annak, hogy a fenyőben 
gazdag vidékeken a népi építkezés for-
maelemeiből hiányoznak a farakással 
kiképzett felületek, a jelképeket jobbára 
a deszkák befűrészelésével vagy éppen 
áttörésével valósítják meg. 

A hagyományos gyergyói népi épü-
letek a nagy múltú ácskultúra jegye-
it viselik. Az alapanyag tulajdonsá-
gai miatt egy szerényebb, de egyben 

archaikusabb famegmunkálási tech-
nikát és ehhez szorosan hozzá tartozó 
jelzés- és jelképtárat őriztek meg Gyer-
gyóban. Ez azonban az utóbbi száz év-
ben fokozatosan visszaszorult. Ennek 
oka részint az, hogy a tartósabbnak 
ítélt lombhullató fák beszerzése ma 
már nem okoz akkora nehézséget, mint 
egykoron. Másfelől a jelképek nyelvét 
nem ismerő mai ember szívesen haj-
lik a díszesebb kivitelt ígérő alapanyag 
felé, a fenyővel szemben. Felszínes is-
meretek birtokában az önazonosságtu-
dat kifejezéseként nem a helyi szerény, 
hanem a szomszédos tájegységek lát-
ványosabb famegmunkáló hagyatékát 
részesítik előnyben. 

A fenyő iránti tiszteletlenség élhar-
cosai a múlt rendszerben a kultúrában 
ténykedő pártkáderek – úgymond nép-
nevelők – voltak, akik szakismeret nél-
kül avatkoztak be és határozták meg 
saját elképzeléseik szerint a tárgyal-
kotó népi kultúrát, a következménye-
ket pedig most sajnálattal szemléljük. 
Az akkori, úgynevezett hagyományá-
polás révén Gyergyóban soha nem lá-
tott faragástípusok, hímzés- és szövés-
technikák, népies hangulatú helyett 
népinek nevezett kézműves ágazatok 
leltek otthonra, egyik napról a má-
sikra. Sajnos ez nem csak Gyergyóban 
esett meg, a szocialista gondolkodás 
a népi kultúra értelmezését is át akar-
ta írni, saját eszmeiségét érvényesítve. 
A kutatóknak azt ajánljuk, hogy ennek 
a kornak a hagyatékát kellő szelekció-
val kezeljék.

Visszatérve a valós gyergyói népraj-
zi értékekhez, a fenyőfából emelt nagy 
kötött kapuk ugyanúgy a népi építkezés 
impozáns jelenségei, mint a levelesfák-
ból faragott testvéreik. Bár kapusasai, 
szemöldökgerendái és kapucímerei nél-
külözik a levelekben, virágokban, ka-
csokban gazdag indás szerkezetű élet-
fák domborított faragását, a szerényebb 
kiképzésű, rövid nyomvonalú vésetek is 
képesek a legősibb jelképek megjelení-
tésére  

A nyílórészeik tekintetében pedig 
sokkal változatosabbak, mint faragott 
társaik. A kapuszárnyak nap, madár 
illetve napmadár jelképei az archaikus 
hitképek fennmaradt elemei, s a legré-
gebbi vonalvezetés sajátosságait őrzik. 
A nagy és kis kapuablakok olykor desz-
kacsipkébe átmenő finomságai a helyi 
ácsok fakölteményei, amelyek teljesen 
más famegmunkáló ismeretekről ta-
núskodnak, mint a robusztusabb meg-
fogalmazású, faragott kapucímerek 
tömör, amúgy szívet, szemet gyönyör-
ködtető felületei. 

Ha párhuzamot kellene keresni 
a népi textíliák területéről, akkor a ha-
gyományos gyergyói fenyőfa kapuk úgy 
aránylanának a szomszédos tájegysé-
gek faragott kapuihoz, mint a csipke 
a szőtteshez. Mindkettő más-más tu-
dást igényel, egyik sem helyettesítheti 
a másikat, ugyanakkor üdvös lenne va-
lamennyit – származása helyén – a re-
gionális értékmegőrzés szellemében 
kezelni és megtartani  

Természetesen ugyanezek a tör-
vényszerűségek érvényesek a kerítések, 
a tornácok, a bütüknek nevezett nye-
regtetős házhomlokzatok, szénatartók, 
kutak fűrészelt deszkázataira is. Vala-
mennyit a rendeltetéshez igazodó, szel-
lős mintaszerkezet jellemzi, ez a jel-
képek és a vonalvezetés tekintetében 
rokonságot mutat a kapukon alkalma-
zottakkal  

A gyergyói házban sohasem volt fa-
ragott bútor. Még a lomhullató erdők 
ajándékát élvező vidékek népi bútora-
inak döntő többsége is fenyőfából ké-
szült. A népes családok bútordarabjait 

Mivel ezen a magasságon 
a fenyőfélék hatalmas 
erdőségeket alkotnak,  

a népi építkezés  
és a használati  

tárgyak alapanyaga  
a fenyőfa lett. 

Gyergyószentmiklósi farsangtemetés. Kis Koppány felvétele
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ajánlatos volt könnyű fából készíteni, 
hogy ha felborulnak, ne jelentsenek ko-
moly veszélyt a gyermekekre. Ha egy 
cserefa szék felborul, az életveszélyes 
lehet, de mindenképp balesetveszéllyel 
fenyegeti a fejlődő csontozatú gyerme-
keket – míg a könnyű fenyőszékek biz-
tonságosabbak.

A gyergyói festett bútorok alapozása 
poroszkék3 színű volt, amit esetenként 
korallpiros csíkkal szegélyeztek. A mo-
tívumok többsége kissé nyújtott, há-
romszirmú tulipán köré rendeződött, 
a módosság kifejezésének egyezményes 
szabályai szerint. Az életfák vagy virág-
bokrok ágai – akárcsak az ágy- és asz-
talnemű szőtteseinek csíkjai – a család 
megélhetését adó földparcellák számát 
is mutatták. 

Az edények döntő többsége cserépe-
dény volt, ezeket fokozatosan váltották 
fel a zománcos pléhedények. A fából 
készült vájt edények és kádármun-
kák maradtak a legtovább népszerű-
ek. A teknők, vedrek, küpük, báderkák, 
csebrek, kádak, hordók akkor is hasz-
nálatban maradtak, amikor már a cse-
répalapú főzőedényeket teljesen felvál-
tották a zománcos pléh- és ércedények. 

A kéregedények, szuszékok és ácsolt 
ládák helyenként a 20. század közepén 
is használatban voltak, amikor más-
hol már a műanyagedények is teret 
hódítottak. A fenyőfakéregben tárolt 
kászútúró helyi jellegzetesség.

Gyergyó a 20. század első felében 
is megtartotta hírnevét a saját ter-
mesztésű, illetve kikészítésű kender- és 

len-, valamint juhgyapjú szőtemények 
terén. A máig megmaradt szőttesek 
széles körű szövésismeretről tanús-
kodnak, aminek a híre méltán eljutott 
messze földre is. A hosszúhímes, ke-
rekhímes, táblás, macskanyomos, ma-
gába hímes, négynyüstös fehérszőtte-
sek, valamint a színirejárók, mint len, 
kender és gyapot alapanyagú szövés-
remekek, ma is lenyűgözik a szövész 
szakembereket. Több nyüsttel szőtt 
táblás, koszorús, vízfolyásos, bonyolult 
szövésű gyapjúlepedők – hogy csak né-
hányat említsünk a különlegességek 
hosszú sorából.

Három nyüsttel szőtték az ugyan-
csak puha tapintású, de keményebb 
rostú, firhangoknak nevezett függö-
nyöket. A kifejezetten puha szöveteket 
vékonyra font lenszálakból szőtték, 
rendszerint két nyüsttel. Így készültek 
a viselet fehérneműinek úgynevezett 
parasztkelméi. Ruhadarabokat is tud-
tak ezekből készíteni, akárcsak a posz-
tó típusú szövetekből mellényt, ujjast, 
harisnyát 

Az iparosítással a len és kender alap-
anyagú szövetek felcserélődtek a gyári 
gyapotfonalból, de még mindig otthon 
készített textíliákkal. A 20. század má-
sodik felében már a leányok kelengyéjét 
szinte teljes egészében a boltból vásá-
rolt szövetek képezték. Így az évszáza-
dokon át magas szintűvé tökéletesedett 
szövési, varrási, hímzési, ruhakészítési 
tudást Gyergyóban is elérte a végzet, és 
néhány évtized elég is volt ahhoz, hogy 
feledésbe kergesse. 

Eladdig az ágy- és az asztalneműek 
szövése igen nagy hozzáértéssel készült, 
a ruházat készítésével együtt. A székely 
asszonyok mesteri szinten végezték ezt 
a házimunkát Gyergyóban is. Ezen a tá-
jon a 20. század második felében még 
nyomát lehetett találni az szőtteseken 
érvényesített módossági jegyeknek, 
melyeket a családok bizonyos csíkkom-
binációkban használtak. A törülközők, 
edénydörgölők, takaróruhák, abroszok, 
de a lepedők, párnák, ágytakarók, sőt 
a zsákok is családi jegyként viselték 
azt a – ma már vonalkódként is értel-
mezhető – csíkrendszert, ami a család 
birtokában lévő földparcellák számát, 
hasznát summázta. 

Gyergyószárhegyi viselet. Dávid Botond felvétele

A kéregedények, 
szuszékok és ácsolt ládák 

helyenként a 20. század 
közepén is  

használatban voltak.
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Gyergyó

Szapulókalákák alkalmával a meg-
tisztított textíliákat a csíkok alapján 
válogatták szét. A malomba szállított 
őrölnivalót rendszerint ott kellett hagy-
ni, a molnár pedig a csíkok alapján azo-
nosította a megfelelő családokhoz tar-
tozó liszteszsákokat  

A szövés mellett a népi varrotta-
soknak is megvolt a maga szerepe. 
Gyergyóban az egyszerű és zsinórke-
resztszemmel készült hímzések voltak 
jellemzőek. Ezt a szálszámolásos hím-
zést azsúrokal, subrikákkal egészítet-
ték ki, akárcsak a csíki és kászoni fal-
vakban. 

A gyergyói viselet tartalmaz né-
hány jellegzetes vonást, Csík- és Ká-
szonszék viszonylatában. Az említett 
három székely széken szinte egységes 

a férfiviselet, legfeljebb a zsinórozás 
színe vagy a gombok anyaga, mérete 
különbözött. Szembetűnő eltérést in-
kább a női viseletben lehet felfedezni. 
A mai napig háziszőtt, beverő irány-
ban csíkos rokolyák a csíkiakhoz és fő-
leg a kászoniakhoz képest keskenyebb 
csíkozásúak. A színek használatát 
szigorú, íratlan törvény szabályozta. 
A rokolyák piros csíkja az életet, a bol-
dogságot jelentette, ezzel ellentétben 
a fekete a gyász, a fájdalom színe volt. 
Gyergyó katolikus vidék, szokásvilá-
gában az egykori Boldogasszony-imá-
dat Mária tiszteletévé lényegült át: ezt 
a kék szín használatával a viseletben is 
kihangsúlyozták. A piros csík melletti 
jelentése: Mária vigyázzon boldogsá-
gunkra, a fekete mellett pedig: Mária 

hozzon oltalmat fájdalmainkra. Rend-
szerint a kettő közé szőtték a kéket, 
kettős kérést fogalmazva meg. E három 
szín használatának mértékéből a vi-
selő lelkivilágára is lehetett következ-
tetni 

A zöld és barna színek csak azokat il-
lették meg, akiknek erdőjük, legelőjük 
avagy szántóföldjük volt. Mivel ezek-
kel rendszerint rendelkeztek a széke-
lyek, olyan arányban, csíkszélességben 
szőtték ezeket a színeket a rokolyáikba, 
hogy módosságukat hitelesen szemlél-
tesse. Amennyiben ez nem így történt, 
a bicskabíró igazságtevésére számít-
hattak. A gyergyói rokolyákon néhol 
feltűnik a bordós-lilás csík is, ami azt 
jelenti, hogy a család papot, illetve apá-
cát adott az egyháznak 

A fentiekből kitetszik, hogy a rokolya 
egyidőben volt a lelkivilág és a módos-
ság tükre. Ezt természetesen kiegészí-
tették a mellényre varrt gyöngysorok, 
a kapocstakarón lévő porcelángombok4, 
valamint a csepesz nevű főkötő csipké-
zete és gyöngyözése  

Minden gyergyói házban lenni kel-
lett egy-egy kék csíkú abrosznak, tö-
rülközőnek, lepedőnek, párnának. Volt 
időszak, amikor a Szűzanya oltalmába 
ajánlották fel a családot, ilyenkor, mint 
Kis- és Nagyboldogasszony napján, 
vagy ha beteg volt a családban, kék csí-
kú szőtemények uralták a hajlékot. Ha 
orvos vagy pap ment a beteghez, kéz-
mosás után kék csíkú kendővel törül-
ték meg a kezét, hogy munkáját Mária 
oltalma kísérje  

Kék ruhába nem a fiúgyermeket, 
hanem a beteg gyermeket öltöztették, 
hogy Mária irgalma gyógyítsa, védel-
mezze  

Az egy évnél idősebb asszonyélet 
után a fiatalasszonyok ma is tagjai le-
hetnek a Mária-társulatoknak, ahol 
a vallási igényeiken túl karitatív tevé-
kenységet is folytatnak. A társulatbéli-
ek saját választásuk szerint egyforma 
szövésmintájú vagy hímzésű, fehér 
alapú kendőket viselnek. Ha valaki el-
halálozik soraikból, temetésekor ken-
dőjét a gyászmenet keresztjére kötik, és 
így kísérik utolsó útjára.

A gyergyói falvak közösségi életének 
ünnepeit, illetve jeles napjait az egyhá-
zak által irányított vallásos és a népi 
hagyományokban fennmaradt – egy-
kor az egyházak által tiltott, ma már 
elfogadott –, jobbára helyi jelleget ka-
pott pogány kori szokások továbbélése 
jellemzi  

Az újév beköszöntétől az év első 
napján estig tartó gonoszűzés zajlik, 
kolompok, kerepelők zajával, os tor-
csattogtatással, kurjantásokkal tűzdelve, 

Gyergyóditrói viselet. Dávid Botond felvétele
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ez egyértelműen a sztyeppei nomádok vi-
lágát idézi 

A január 6-ai víz- és házszentelés 
katolikus szokásrendje mellett a far-
sang köszöntése Konc király éltetésével 
ugyancsak fennmaradt, bár buja, mula-
tozó jellege miatt sokat hadakozott ellene 
az egyház. A farsangvasárnaptól ham-
vazószerdáig terjedő farsangbúcsúztatás 
archaikus hangulata szinte valameny-
nyi településen erősödőben van, amikor 
szertartásosan átkerül a hatalom Cibere 
vajdához. A legjellegzetesebb farsangi 
szokások Ditróhoz kapcsolódnak, ahol 
háromnapos farsangtemető hangulat-
ban álarcos alakok – élükön a török mas-
karásokkal – felelnek a vidám hangula-
tért. Miután a menet végighalad a falu 
utcáin, az erre kijelölt helyen a telet jel-
képező halált elégetik.

A negyvennapos böjt szokása már 
csak a hívő katolikusság soraiban él 
tovább. Az erre az időszakra eső virág-
vasárnapi barkaszentelés ellenben igen 
nagy esemény a katolikusok számára. 
A szentelt barka gyógyító, óvó, védelme-
ző erejébe vetett hit ma is tetten érhető 
Gyergyóban.

Nagypénteken Gyergyóalfaluban 
egye di szokása alakult ki a mellékol-
tár elé helyezett szentsír őrzésének. 
Ezt a feladatot székelyruhába öltözött, 
fejükön fényes, tarajos, tűzoltósisakot 
viselő, önkéntes tűzoltók végzik. A szo-
kást az Osztrák–Magyar Monarchiáig 
vezetik vissza. A sisakok örökölhetők, 
és így a megtisztelő őrség feladata is 
átszáll az örökösre  

Ezt követően a húsvéti feltáma-
dás ünnepe is valóságos népünnepély, 
a maga jellegzetes mozzanataival, fo-
gyatkozó szokásaival: tojásfestés, ün-
nepi étkek készítése, ételszentelés, ha-
tárkerülés, locsolkodás.

Az állattartó gyergyói falvak ma is 
Szent György napján hajtják ki álla-
taikat a legelőre. A kihajtás szorosan 
kötődik az egykori szabályokhoz, a hi-
edelemvilág sok eleméhez. Egyik igen 
ritka, de fennmaradt szokás a húsvéti 
bárány csontjaiból történő jóslás.

A pünkösdi búcsú a gyergyói ember 
számára mindmáig egy misztifikált 
parancs, amely szorosan kötődik az al-
falvi István pap kultuszához. A somlyói 
zarándoklat igénye ma már – az ösz-
szetartozás szellemiségétől is felerő-
sítve – jelen van a gyergyói családok 
életében. A települések katolikus temp-
lomait védelmező szentek emléknapján 
ugyanakkor felerősödni látszik a törek-
vés a helyi búcsúk megszervezésére. 
Az ezekkel párhuzamban megrendezett 

kézműves vásárok az egykori búcsús 
kirakodók emlékét erősítik. 

Az év legnagyobb ünnepének Gyer-
gyóban a mai napig a karácsony szá-
mít. Orbán Balázs feljegyzése szerint 
Gyergyóditróban, a karácsonyéjjeli mi-
sén, amikor elérkeznek az egyik ének-
ben „A madarak megszólaltak” pasz-
szushoz, a gyermekek cserépsípokat 
fújnak meg, mások csiripelő madár-
hangot utánoznak, és ezt folytatják 
a szertartás alatt, amelynek ezért ma-
dármise a neve.

Megfogyatkozott ugyan az Ádám 
és Éva estéjén, illetve az István- és Já-
nos-napon való megéneklés szokása, 
a karácsony negyedik napján az apró-
szentekelés ősi termékenységvarázsló, 
gonoszűző, tisztító célzatú hagyomá-
nya, ellenben a karácsonyfa-állítás és 
ennek bensőséges családi jellege felerő-
södött  

Az óév búcsúztatásának szokása 
az újév első napján a szokásossal meg-
egyező.

Összességében tekintve, a 21. század 
tendenciózusan globalista, gyökérte-
lenítő közegében Gyergyó székelysé-
ge nemcsak nyelvét, de nyelvjárását, 
nemcsak katolikus hitét, hanem en-
nél régebbi, pogány gyökerű hagyomá-
nyait is megtartó közösségnek számít  
A jelképeit, viseletét, építkezési örök-
ségét és megannyi egyedi értékeit, ha 
sikerül megmenteni az avatatlan ke-
zek torzításaitól, talán még jó ideig 
igaz marad Orbán Balázs megítélése: 
„méltán nevezhetünk a Székelyföld 
Arkadiájának, a mennyiben ez elneve-
zést ugy természeti szépségeiért, mint 
romlatlan népének szebb erényeiért, 
s nemesebb érzületéért méltán kiér-
demli”.

Jegyzetek
1 „Gyergyónak meglepően szép ma-
dár-távlati képe tünik fel; ezen a vir-
gonczan szökellő fiatal Maros által átka-
nyargott szép tér, ezen magas havasok 
diszes keretébe foglalt legmagasabban 
fekvő fennsikja hazánknak, melyet mél-
tán nevezhetünk a Székelyföld Arkadiá-
jának, a mennyiben ez elnevezést ugy 
természeti szépségeiért, mint romlatlan 
népének szebb erényeiért, s nemesebb ér-
zületéért méltán kiérdemli” – írja Orbán 
Balázs A Székelyföld leírása című munká-
jában (1868).
2 Sántha Attila: A székely székek nevei-
nek víznévi eredetéről. In: Kőrösi Csoma 
Sándor. Tegnapi és mai magyarság. Sepsi-
szentgyörgy, 2019  149–151  
3 A alapszín Udvarhelyszéken a barna, 
Homoródmentén a világoskék, Kalota-
szegen a fehér, Torockón pedig a zöld volt.
4 Valójában tejüveg gombok.

Gyergyói táblás szövésmintájú gyapjúlepedő. Kis Koppány felvétele

Gyergyó székelysége 
nemcsak katolikus hitét, 

hanem ennél régebbi,  
pogány gyökerű 
hagyományait is  

megtartó közösségnek 
számít.
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Gyergyó

gyergyói székelyek a 12  század má-
sodik felében telepedhettek meg mai 
lakhelyükön. A Szárhegyen és Gyergyó-
szentmiklóson végzett régészeti ásatá-
sok igazolják a Historia Domusokban 
feljegyzett, az egyházközségek létrejöt-
tére vonatkozó utalásokat a 13. század 
első feléből. Az 1332–1334 közötti pápai 
tizedjegyzékek a gyergyói falurendszer 
kialakulásának igen előrehaladott fo-
lyamatára utalnak, a földművelésnek 
ekkor már döntő szerepe volt a telepü-
lések szerkezetében.

A gyergyói falurendszer kialakulá-
sa faluosztódáson alapult. Ferenczy 
György 17. századi regestrumában szá-
mos utalás történt Gyergyószentmik-
lós, Tekerőpatak és Kilyénfalva közös 
eredetére. Tekerőpataknak és Kilyén-
falvának a Gyergyószentmiklósból való 
kiválására utalnak a 18. és a 19. századi 
közös erdők és legelők is. Újfalu ősi te-
lepülése Gálfalva és Katorzsa lehetett. E 

két településrészből a lakosság fokoza-
tosan költözött le a Maros folyó mellé, 
ahol új falut hozott létre, melyet Újfa-
lunak neveztek el. Alfaluból jött létre 
Csomafalva, Szárhegyből pedig Ditró 
és Remete. Ez utóbbi három falunak 
a közös eredetre vonatkozó legszemlé-
letesebb okirata az a panaszlevél, ame-
lyet a gyergyóremeteiek 1774-ben II. 
József császárhoz intéztek, ebből igen 
értékes adatokat kapunk a faluosztó-
dásról. Ők ugyanis kihasználták az al-
kalmat, hogy Mária Terézia császárnő 
fia és társuralkodója Gyergyóban tar-
tózkodott, és Ditróval kapcsolatos ha-
tárvitájuk megoldásáért a császárhoz 
fordultak segítségért. Levelükben így 
fogalmaztak: „Felségednek magával 
született királyi kegyelmessége, arra 
bátorítja szegény falunkot – nevezete-
sen Gyergyóremetefalvát, hogy felsé-
gednek királyi trónusa előtt térdenkre 
esvén nagy bizalommal keserves... kö-
vetkezendő panaszinkat meg jelentsük. 
Elsőben is hajdoni időben Gyergyóban, 
Szárhegynek filiálija vala Ditró és sok 
a tájban nevekedő Remetefalva.

Szárhegy mint mater, akkoron ottan 
lakozó gróf Lázár István és ő méltósága 
maradványa gróf Lázár Ferentz uram-
nak hatalmosságával, a felső, vagyis 
Szárhegy felől való határt mind na-
gyobb részre el foglalták és törvénytele-
nül magokévá tették, úgy annyira, hogy 
ily nagy urakkal, bátor igazságunk 
mellett majd mint egy törvénykezni 
sem mertünk, honnan falunk szapo-
rodása után annyira jutottunk, hogy 
a nevezett Szárhegy felől, majd mint 
egy az ő birodalmához képest semmit 
sem bírunk, noha a mint ... élő bizony-
ságok is vallják a nevezett helynek fele 
része Remetefalvát törvényesen illetné. 
Ezek után Ditrófalva Remetével együtt 
elválván a szárhegyi Eklésiától, Ditró 
is mint nagyobb és hatalmasabb falu, 
hasonlóképpen bánt Remetével az alsó 
nevezetű határban, az helynek javát 

A

A gyergyói  
falurendszer kialakulása

Garda Dezső

Gyergyószentmiklós központja
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nagyobb részét mind magának vette 
és maga tetszése szerént választotta, 
a nemes ditrói Puskás urak erejével, 
Remetének hagyván az helyett sovány 
terméketlen és igen sekély részecské-
it  Ily formán annyira össze szoríttat-
tunk a megnevezett két faluktól, hogy 
se nyájaink legeltetése, se magunk ele-
gendő szántó helyünk éppen nincsen...”

Gyergyóról mint önálló székről 
az első okleveles említés 1406-ból szár-
mazik. Hasonló jogi állapotra engednek 
következtetni az 1462-ből, 1463-ból, va-
lamint az 1466-ból származó forrásér-
tékű feljegyzések. Ezek szerint a 15. szá-
zadban Gyergyót a többi székely székkel 
egyenlő területi, jogi, közigazgatási 
egységnek tekinthetjük.

Gyergyószentmiklós

A Keleti-Kárpátok mentén elhelyezke-
dő Gyergyószentmiklós a Békény-pa-
taknak köszönheti létét. A patak vize 
az átlagban 810 méter magas területet 
alkalmassá tette az emberi otthon-
alapításra. A település ugyanis a Bé-
kény- és a Kürücz-patak egyenletes 
esésű törmelékkúpjain terül el, a Gyer-
gyói-medence keleti szélén. A várost ke-
let felől a Magas-bükk és az 1257 m ma-
gas Pongrácz-tető, északon az 1545 m-t 
elérő Pricske-tető (Piricske-tető) hatá-
rolja, északnyugaton, nyugaton és dé-
len pedig a Gyergyói-medence három 
települése, úgymint Szárhegy, Alfalu 
és Tekerőpatak. A 12. század végén és 
a 13. század elején az alakulóban lévő 
falu a jelenlegi településnél keletebb-
re, a Békény völgyében terült el, amit 
annak a középkori keresztény temető-
nek a léte is bizonyít, amely 1959-ben 
a vízvezeték kiépítésekor került fel-
színre. 1332-ben Gyergyószentmiklós 
már valószínűleg a jelenlegi területén 

feküdt. A katolikus templomnál végzett 
régészeti ásatások jelzik: a mai barokk 
templom elődje egy 13. századi temp-
lom lehetett 

Az a tény, hogy a 14–15. században 
Gyergyószentmiklós gyakran a széki 
közigazgatás központja volt, jelentősen 
hozzájárult a település fejlődéséhez. 
A gyergyói székely civilizáció ma-
gas szintjét bizonyítja az a tény, hogy 
az első három székely falutörvény 
közül kettőt gyergyói településeken 
szerkesztettek 1581-ben: Gyergyóúj-
faluban és Gyergyószentmiklóson. 
A határ rendtartásáról szóló 1581-es 
évi gyergyószentmiklósi falutörvény 
igen szemléletes képet nyújt a 16. szá-
zadi település agrárstruktúrájáról. 
A növénytermesztés alacsony szintje, 
az állattenyésztés túlsúlya, a rideg ál-
lattartás maradványai arra kénysze-
rítették Gyergyószentmiklós közössé-
gét, hogy a termés védelme érdekében 
döntéseket hozzon a határ rendtartá-
sáról. Sokatmondó a falutörvény be-
vezető részében található indoklás, 

A gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom madártávlatból

Az első három székely 
falutörvény közül kettőt 

gyergyói településeken 
szerkesztettek 1581-ben.
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melyben megmagyarázzák, miért is 
van szükség erre a jogszabályra. „Mi 
ki(k) vagyunk Gyergyó székben Szent 
Miklós falvában lakozandók, neme-
sek, darabontok és vajda úrnak őnagy-
ságának jobbágyi küzönséggel mind 
a tellyes falu írattuk emlékezetre ez 
levelet: Hogy az miképpen az mi ke-
gyelmes fejedelmünk Báthory Kristóf, 
Erdély országnak vajdája az őnagysá-
ga tanátsival és országával elvégezte: 
Hogy Székelyországban az tilalmas 
vetésnek rendéből a királyi bíráknak 
büntetése leszállana, akarván őnagy-
sága az őnagysága jobbágyait és egye-
beket ennek előtte való súlyos bünte-
téstől megoltalmazni ennyi részből, 
hogy minden falu az ő falujában XII 
hütös bírákat eskessenek, kik a tilal-
mas vetésnek oltalmazására gyakor-
latossággal vigyáznak, minden ahhoz 
való külső-belső dolgokkal, hogy a XII 
hűtős bírákkal egyetemben a falu, 
a királyi bírák büntetésin kívül meg-
büntessék önön köztök való végezett 
bírságokkal.”1

Gyergyószentmiklós 
országos vásárjoga
A 16. században és a 17. század elején 
Gyergyószentmiklós a Moldva és Ke-
let-Erdély közötti kereskedelem egyik 
jelentős központjává vált. Talán ezért 
is kapott kiváltságot a gyergyószent-
miklósi székelység 1607-ben Rákóczi 
Zsigmond erdélyi fejedelemtől évi két 
országos vásár tartására: „Mű Rákóczi 
Zsigmond Isten kegyelméből Erdély-
nek fejedelme – olvashatjuk a korabeli 
kiváltságlevélben – tudatjuk ez leve-
lünk nevében mind azokkal akiket il-
let: hogy mű válaszolunk hozzánk tett 
kérésekre, mind pedig az ország, úgy 
Gyergyó székely székben Szentmiklós 
helység lakosai számára, azon hely-
ségnek Lucza szűz és Mártyr ünnepén 
azon szabadságokkal, kiváltságokkal, 
melyekkel más szabad királyi városok, 
mezővárosok, falvak és helységek soka-
dalma tartatnak engedni – meghatá-
roztuk, sőt engedünk és ajándékozunk 
ezen levél erőssége által...”2

Gyergyószentmiklós 
társadalma és népessége  
a 17. és 18. századi 
adóösszeírások és  
a katonai lustrák tükreiben

A Basta-féle összeírás árnyalt társada-
lomkép kialakítására nyújt lehetősé-
get. Ezen lustra szerint 1602. augusztus 
7-én 17 lófő, 9 darabont-, 30 szabados- és 
egy jobbágycsaládot jegyeztek fel Gyer-
gyószentmiklóson 3

Az 1614-es évi Bethlen-lustra adatai 
alapján 209 családot tartottak nyil-
ván. A 17. század elején Gyergyószent-
miklós Székelyföld egyik legnagyobb 
településének tűnt, hiszen az 1614-es 
évi összeírás szerint Sepsiszentgyörgy 
128, Kézdivásárhely 155, Kovászna 
207, Ilyefalva városa 138, Bereck vá-
rosa 63, Székelyudvarhely 174 és Ke-
resztúr (városa és falva) 79 családból 
állt. Ez a nagyszámú lakosság 29 év 
alatt több mint megkét szereződött. 

A gyergyószárhegyi Lázár-kastély pártázatos reneszánsz épülete és annak udvara
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Gyergyószentmiklós ka tonai szolgála-
tot teljesítő népességét 1643-ban már 
472 család alkotta 

Az 1717 és 1719 közötti időszakban 
a pestis nagyon sok emberáldozatot kö-
vetelt Gyergyószentmiklóson. 713 sze-
mélyt, vagyis az össznépesség 44,09%-
át temették akkor el 

Az 1721-es évi adóösszeírás adatai sze-
rint Gyergyószentmiklós népességét 233 
család alkotta. Az összeírásban 14 egy-
telkes nemes családot, 172 lófő és gya-
log-, 20 jobbágycsaládot, 9 zsellércsalá-
dot és 18 idegen családot írtak össze 4 

A határőrezredek felállításakor a 
gyalogezredben 184 felfegyverzett és 53 
számon felüli gyergyószentmiklósit je-
gyeztek fel. A huszárezredbe 76 felfegy-
verzett és 41 számon felüli katonakötel-
est írtak össze 

Gyergyószentmiklóst az 1662-es évi 
ütközetről szóló leírásban mezőváros-
nak említik, és így jegyezték fel az 1703-
as évi adóösszeírásban is. A II. Rákóczi 
Ferenc vezette szabadságharc leverése 
után viszont ismét falunak titulálták 
az összeírásokban.

Az örmények otthonalapítása 
Gyergyószentmiklóson
Az örmények letelepedése összefüggött 
azzal, hogy a település 1607-ben évi vá-
sárjogot kapott. Az évi két, majd három 
országos vásár és a hetivásárok mág-
nesként vonzották a Moldvában lakó 
örménységet. Először csupán kalmár-
ként jelentek meg a vásárokon, később 
kisebb csoportokban ideiglenesen tele-
pedtek le Gyergyószentmiklóson. Az ör-
mény családok első nagyobb csoportja 
1637-ben lelt végleges otthonra a tele-
pülésen.

A 17. század végének megváltozott 
körülményei között jövedelmezőbb-
nek tűntek a hagyományos, Moldva 
települései felé irányuló kereskedelmi 
kapcsolatok. Csík-, Gyergyó- és Kászon-
szék belső jelentései szerint 1697. már-
cius 1-től 1698 júliusáig az örmény ke-
reskedők Iaşi-ba, Bârladba,  Focşani-ba, 
Galaţi-ra és Suceavára is utaztak ter-
mékeikkel, ahol egyúttal kémkedtek 
a Habsburgok számára. Az informáci-
ószolgáltatásokért az említett időszak-
ban a széki hatóságoktól 275 magyar 
forintot kaptak.

A kápolnától a templomig.  
Az örmények 
számának alakulása

A 18. század első évtizedében a Gyer-
gyószentmiklóson letelepedett örmény 
lakosság száma jelentősen megnöve-
kedett, a korábban a rendelkezésükre 

bocsátott kápolna már nem tudta be-
fogadni a nagyszámú közösséget. 
A templomépítés szorgalmazója Theo-
dorovits Simon volt, akit 1726. október 
4-én neveztek ki helyi plébánosnak. 
Az örmény szertartású római katoli-
kus templom alapkövét 1729. augusztus 
24-én szentelte fel Bajthay Antal erdé-
lyi püspök.

Az 1750-es nagy összeírásban a Bé-
kény menti településen 110 örmény 
családfőt jegyeztek fel, közülük 7 volt 
eltartott özvegy vagy munkaképtelen. 
1776-ban Gyergyószentmiklóson 120 
örmény családfőt és 13 özvegyet írtak 
össze  1808 elején már 246 örmény gaz-
daságot jeleztek az összeírók. Azonban 
az év szeptemberében tűzvész tört ki, 
amelyben 80 örmény gazda vagyona 
pusztult el, s így az adózó családfők 
száma 1810-ig 176-ra csökkent. Számuk 
tíz év múlva 215-re emelkedett, 1829-
ben pedig elérte a 247-et. 1847-ben 310 
örmény családot jegyeztek fel a város-
ban, ebből 77 családfő özvegyasszony 
volt. 21 1863-ban Orbán Balázs a gyer-
gyószentmiklósi örmény lakosok lét-
számát 1200-ra becsülte. 

Gyergyószentmiklós 
lakossága az 1850 és 1941 
közötti időszakban

Az 1850-es összeírásban a városban 
968 házszámot írtak össze, a házakban 
5362 személy lakott. 1867-ben 7225 la-
kost írtak össze Gyergyószentmiklóson, 
tehát tizenhét esztendő alatt 1863 sze-
méllyel gyarapodott a népesség. A 19. 
század utolsó évtizedeiben a lakosság 
száma viszonylagos hullámzást muta-
tott. 1879-ben 5645 személyt írtak ösz-
sze Gyergyószentmiklóson, 1901-ben 
a lélekszám elérte a 7417-et. A 19. század 
végén és a 20. század elején a település 
jelentős változásokon ment keresztül, 
az addig itt-ott üresen maradt telkek 
benépesültek. Felszegben tovább osz-
tódtak a több család által lakott telkek. 
1870–1880 körül beépült a Tölgyfa utca 
déli oldalán addig egyházi tulajdon-
ban levő terület, amely a Felszegi isko-
lától a Békény-hídig (Rantz malmáig) 
terjedt 

A lélekszám gyarapodásával, a gaz-
dálkodás és életforma átalakulásával 
a lakott terület egyre jobban kiterjedt, 
eltűntek a vetéskapuk és határkertek. 
Az elöljáróság 1869-ben még szorgal-
mazta fenntartásukat, de már 1872-ben 
eladta a Várkapu fenntartására rendelt 
birtokot. Legtovább a hatodik tízes ál-
tal fenntartott alszegi vetéskapu állott 

A Gyergyóban található egyetlen Kós-házat Kós Károly dr. Csíky Jánosnak tervezte

Előbb kalmárként jöttek, 
majd letelepedtek 

Gyergyószentmiklóson.
Az örmény családok  

első nagyobb csoportja 
1637-ben lelt végleges 

otthonra a településen.
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fenn, amelyet még 1904-ben is javítot-
tak. Az 1910-es évekre a vetéskapunak 
csak az emléke maradt 

A vasútállomás körüli részek fő-
ként a vasút megnyitása (1907–1909) 
és a fűrészüzemek idetelepülése nyo-
mán épültek ki. 1900-ban az 1178 lakó-
ház közül 1060 készült fából, 118 pedig 
kőből és téglából. Szalmával volt fedve 
14, zsindellyel vagy deszkával 992, cse-
réppel 172. Ugyanebben az évben a la-
kosság száma 7028 volt, 1910-ig 8205-re 
emelkedett. 1910-ben a város beépített 
területe 570 hektár volt, vagyis egy 
hektár beépített területre 15,62, egy 
négyzetkilométerre pedig 1562 lakos 
jutott.

Az 1929–1933 közötti válság utol-
só esztendejében (1933-ban) Gyergyó-
szentmiklós népessége 9573 személy-
ből állt. A lakosság felekezetek szerinti 
megoszlása: római katolikus 8340, gö-
rög katolikus 245, ortodox 50, ágostai 6, 
református 180, unitárius 1 és örmény 
katolikus 405 személy volt. 1941-ben 
a népesség 10 979 lelket számlált. 1944. 
szeptember 7-én Felszeg egy része leé-
gett. 394 család maradt hajléktalanul, 
és ötven hektár beépített terület vált 
pusztasággá. 

A zsidó közösség megjelenése 
Gyergyószentmiklóson
A zsidó lakosság száma a 19. század má-
sodik felében és a 20. század első évti-
zedében Gyergyószentmiklóson a kö-
vetkezőképpen alakult:

Év Zsidók létszáma

1857 -

1869 15

1880 8

1890 39

1900 177

1910 321

1920 270

1930 619

A gyergyószentmiklósi járásban 
1920-ban 592, a gyergyótölgyesi járás-
ban pedig 471 izraelitát írtak össze. 
Őket az erdő faanyaga vonzotta a Gyer-
gyói-medence településeire.

A városkép alakulása

A Piacszer – modern kifejezéssel: köz-
pont – a gyergyószentmiklósi ke-
reskedők gazdasági megerősödése 
következtében épülhetett ki. A szecesz-
sziós stílusban épült kétszintes épüle-
tek a Békény-patak menti kalmártársa-
dalom esztétikai értékeit tükrözik. 

A 20. század első éveiben a település 
képe teljesen átalakult. A város évszá-
zadokon át Gyergyó alszék központja 
volt, a megyerendszer létrejötte után 
pedig a Gyergyói járás centruma lett. 
A korabeli Vasút utcában felépített Já-
rásbíróság épülete a 20. század elejé-
nek egyik legszebb épülete volt. Ekkori-
ban épült egy másik jelentős épület is, 

a kórház. Az építkezés ütemével kap-
csolatban a Gyergyói Hírlapban 1898. 
október 3-án a következőket olvashat-
juk: Gyergyószentmiklóson a Barompi-
ac téren nálunk szokatlan gyorsaság-
gal emelkedett egy impozáns épület: 
homlokzatán olvasható a rendeltetése: 
„Kórház”. A kórház 1901. november 1-én 
50 ággyal kezdte meg működését.

Gyergyószentmiklós elöljárósá-
ga 1901 és 1907 között kapcsolódott 
be a székely körvasút munkálataiba. 
1907. szeptember 5-én begördült Gyer-
gyószentmiklósra az első vonat, ez-
zel megszűnt a vidék elszigeteltsége. 
A vasút megépülése után az állomás 
közelében fafeldolgozó telepek, gyá-
rak jöttek létre 

Gyilkostó, 
Gyergyótekerőpatak
Gyilkostó közigazgatási szempontból 
Gyergyószentmiklós részét képezi. La-
kóinak száma 101, amelyből 81 román 
és 20 magyar nemzetiségű. Az országos 
üdülőhely 990 méter tengerszint felet-
ti magasságban, a városközponttól 26 
km-re fekszik. Első neve a századfor-
dulón Gyilkosvölgyi-telep volt. 1920-as 
években épült itt az első turistaház, 
majd 1931-től hivatalosan üdülőhelynek 
nyilvánították.

A Gyilkos-tó aránylag fiatal képződ-
mény, 1837-ben keletkezett természe-
tes völgyzáródás útján. A Gyilkos-hegy 
északnyugati lábánál felhalmozódott 
hatalmas mennyiségű sziklatörmelék 
egy hosszan tartó esőzés következtében 
lecsúszott, és elzárta a völgyet. A ta-
vat északon a Nagy-Cohárd (1504 m) és 
a Kis-Cohárd (1344 m), délkeleten a Csí-
ki-Bükk (1264 m), keleten a Gyilkos-hegy 
(1407 m), délnyugaton a Ló-havas (1585 
m), míg nyugaton a Kis-havas (1625 m) 
és a Likas-havas (1675 m) hegylábai ha-
tárolják. A tavat négy nagyobb – Juh-, 
Vereskő-, Likas-, Cohárd-patak – és ti-
zenkét időszakos patak táplálja.

Gyergyótekerőpatak a Visszafo-
lyó-patak mentén terül el a Gyer-
gyói-medence keleti peremén. Nevét 
a patak tekervényes, tekergőző folyásá-
ról kapta. Délen a felcsíki falvak, észak-
ról Gyergyószentmiklós, nyugatról Ki-
lyénfalva határolja. Tulajdonképpen 
faluosztódás révén keletkezett Gyer-
gyószentmiklós egykori határában. 
Első okleveles említése 1567-ből való, 
amikor negyven kaput kitevő, 25 déná-
ros adófizető közösséget írtak itt össze.

Tekerőpatak római katolikus temp-
loma 1734-ben épült, és többnyire népi 
barokk stílusjegyeket hordoz.

Rovásos kövek a Tászok-tetőn
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Kilyénfalva, Vasláb

Tekerőpatak és Újfalu között fekszik 
Kilyénfalva, a Visszafolyó-patak két 
partján, mintegy 775 méter magasság-
ban. Délnyugati irányban szorosan ösz-
szenőtt Gyergyóújfaluval, Tekerőpatak 
és annak vasúti megállója alig egy ki-
lométerre van. Székelyudvarhely felől 
a Libán-tetőn át, Gyergyóújfalu érinté-
sével, az egykori „töltött úton” közelít-
hető meg.

Nevét az 1659-ben kőből épített és 
zsindellyel fedett, Szent Kilián tiszte-
letére felszentelt kápolnájáról kaphat-
ta. Az 1567-es összeírásokban még nem 
szerepelt. Először 1576-ban említették, 
Tekerőpatakkal együtt, ami a faluosz-
tódás helyét és kezdetét dokumentálja.

Római katolikus temploma kőből 
épült, és kerítéssel van körülvéve. Ba-
rokk stílusú, de keskeny, gótikus ab-
lakrései és a nyugati sarok támpillé-
rei őrzik a kicsi kápolna emlékét. Báró 
Sztojka Zsigmond erdélyi püspök enge-
délyével 1758. október 12-én helyezték 
el a templom alapkövét. 1826-ban Má-
ria Magdolna tiszteletére szentelték föl 
a templomot. Orgonáját a brassói Nagy 
József mester készítette 

Kilyénfalva délkeleti határában, 
a Maros és a Szenéte-patak között fek-
szik a Szenéte nevű helység. Ez a telep 
az 1862. évi nagy tűzvész után kelet-
kezett. Négy vízimalma, kéregtörője 
és egy vízifűrésze volt a kis telepnek. 
Egyesek tehát vízimolnársággal és 
deszkametszéssel foglalkoztak itt 

Vasláb a Gyergyói-medence román 
lakosságú települése. A Kakas-hegy 

(1113 méter) lábánál települt. Kezdet-
ben a gróf Lázár család úrbéresei lak-
tak az allodiális hegyen. Első lakóit 
Lázár II. András telepítette úgy, hogy 
jelentős területeket szakított ki Gyer-
gyószentmiklós, Újfalu és Tekerőpatak 
területéből. Első templomuk fából épült 
1714-ben, Sava moldvai püspök avat-
ta fel. Az új templom már kőből épült 
1864-ben, a falu saját papot és kántort 
tartott. A fa harangláb 1880-ban épült.

Gyergyóújfalu, Alfalu

Az Újfalu megnevezéssel, akárcsak a töb-
bi gyergyói falu nevével csupán 1567-ben 
találkozunk először, amikor összeírták 
a 25 dénáros adót fizető kapuk számát. 
Ekkor 32 ilyen kötelezettséggel tartozó 
kaput jegyeztek fel Gyergyóújfaluban. 
A falu ősi szervezettségét jelzi az 1581-ben 
írásba foglalt falutörvény, amely a Szé-
kelyföld egyik legrégibb ilyen jellegű jogi 
aktusa. Gyergyóújfalu a Maroson megva-
lósuló tutajozás első, kiinduló állomás-
helye volt. A római katolikus egyházköz-
ség alapítása a 17. század elejére tehető. 
Az új templom építését 1786-ban határoz-
ták el, de csak 1825–1830 között épült fel.

A katorzsai emlékoszlop, a kisebb 
oszlopokkal körülvett magas kőgúla 
a Vaslábra vezető út jobb oldalán látha-
tó. Az emlékművet Bajkó Péter százados 
állíttatta Katorzsa pusztulásának em-
lékére 

Gyergyóújfalutól tizenöt kilomé-
terre, a Székelyudvarhelyre vezető út 
mentén fekszik Libán. Itt 1913-ig egy 
nagy fűrésztelep működött, közel 1000 

munkással. A gyár megszűnése után 
a telep fokozatosan elnéptelenedett. 

Alfaluban a templomnál végzett ré-
gészeti ásatások igazolják, hogy a His-
toria Domusban említett 1213-as évben 
alapíthatták meg itt az egyházközséget. 
Az 1332–1334 közötti pápai tizedjegyzé-
kekben említett gyergyói papok megne-
vezése alapján a történészek úgy vélik, 
hogy Gyergyóalfalu már akkor létezhe-
tett. A Gyergyói-medence legmélyebben 
fekvő fekvésének köszönhetően kap-
hatta az „al” – vagyis a térbeli viszonyí-
tást kifejező jelzőt.

A településképet meghatározó épüle-
tek: a római katolikus templom, a volt 
római katolikus leányiskola, a görögka-
tolikus templom, a Róth-kastély, a Mi-
kó-kúria és a Thúri-kúria. Az utóbbi öt-
ven évben a székely falvak közül Alfalu 
adta a legtöbb képzőművészt a magyar-
ságnak. Itt született a Budapesten élő 
Ambrus Imre festőművész, a Csíksze-
redában tevékenykedő Márton Árpád 
festőművész-tanár, a Szegedre települt 
Buzás András festőművész-grafikus, 
Kiss Levente szobrászművész. Balázs 
József festőművész és rajztanár, aki 
szülőfalujában él, alkot és tanít, művé-
szi munkája mellett a helyi közművelő-
dési élet egyik fő szervezője.

Borzont közigazgatásilag és egyházi-
lag is Gyergyóalfaluhoz tartozik. A falu 
lakói 1926-ban építettek egy iskola-
kápolnát, amely mai alakját az 1984. 
évi bővítés során nyerte. A templomot 
Szent István király tiszteletére szentel-
ték, búcsúnapja augusztus 20-án van.

Gyergyócsomafalva

Gyergyócsomafalva Gyergyószentmik-
lóstól délnyugatra, Alfalu és Újfalu 
között, a Maros két partján, a Görgé-
nyi-havasok északi lejtőin fekszik. 
A tőle északnyugatra fekvő Alfaluból 
vált ki faluosztódás révén 1730-ban. Or-
bán Balázs szerint régi neve Somafalva 
lehetett. Az 1567-es évi összeírásban 15 
kapuval említették. Csomafalva lakói 
a 19. század elején kirajzás útján létre-
hozták Szászfalut. Kezdetben egyházi 
szempontból Csomafalvát Alfalu filiá-
jaként jegyezték fel, a falu kicsi fator-
nyos kápolnával rendelkezett. 1726-ban 
felmerült egy nagyobb templom építé-
sének a gondolata, amit gróf Lázár Fe-
renc is támogatott. 1728-ra elkészült 
a templom. 

A mai neogótikus templomot Mar-
gittai Gábor mérnök tervrajzai szerint 
1875 és 1878 között építették. Ez a ré-
gebbi templom helyére épült, mivel 
az méreteiben már nem felelt meg. 

Barokk stílusban épült örmény katolikus templom az egykori idegenek temetőjében
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A felszentelést Fogarassy Mihály erdélyi 
püspök 1878. június 16-án végezte Szent-
háromság vasárnapján, Szent Péter és 
Szent Pál tiszteletére. 1879-ben új plébá-
nia is épült. 1992 és 1995 között közada-
kozásból Szászfaluban is templomot 
építettek. Ennek búcsúját Gyümölcsoltó 
Boldogasszony napján tartják.

Gyergyószárhegy

Gyergyószárhegy a Gyergyói-medence 
egyik legjelentősebb települése. A Csi-
nód- és a Güdüc-patak mentén, a Szár-
mány-hegy (967 méter) déli oldalán 
jött létre. Nevével először 1482-ben ta-
lálkozunk Gyergyószárhegyi Lázár I. 
Andrással kapcsolatban a kydei hit-
bér ügyében. Gyergyószárhegy számos 

műemlékkel rendelkezik. Érdekes lát-
ványt nyújt a művésztelep szobor-
parkja is.

A római katolikus plébániatemplom 
és erődítménye a román kor és a késő-
gótika szép emléke. A templom a ha-
gyomány szerint az Árpád korban 1235 
körül, a Bányának nevezett helyen (786 
méter magasan) épült fel, ahol régen 
márványbányászat folyt. A gótika em-
lékét őrzi a csúcsíves ajtó. A román kori 
templom helyére 1400-ban egy rész-
ben gótikus templom épült, a dátumot 
a déli oldalon kőbe vésve örökítették 
meg. A torony felépítésének dátumát 
– 1488 – szintén feljegyzés őrzi. A to-
vábbi építkezésekkel lehet kapcsolat-
ban az 1494. évi búcsúengedély is. Lá-
zár András közbenjárására adták ki azt 
a pápai bullát, melynek alapján a plé-
bániatemplom megkapta a búcsú jogát. 
Ebből a korból való a poligon záródású 
szentély, valamint a torony alatti, két 
csúcsíves ajtókeret. Megmaradt a szen-
tély hálóboltozatának nyoma is. A sek-
restye padlásán különös, középkori fal-
dísz látható, ami futó kutyát ábrázol.

A templomot a szentély és a to-
rony kivételével 1729-ben lebontották 
és újjáépítették. 1730-ban tágasabbat 

építettek helyette, oldalkápolnával bő-
vítve, ugyanekkor magasították meg 
a tornyot is. Az utolsó nagyobb építke-
zés 1783-ban Fogarassy György gyergyó-
szentmiklósi építőmester vezetésével 
történt. A Szent Antal-kápolna a Szár-
mány-hegy (967 méter) déli nyúlvá-
nyán, 870 méter magasságban látható. 
A 15. századból való egykori gyergyói 
zarándokhely a későgótika jegyeit hor-
dozza. 1665 januárjában Lázár V. István 
végleg letelepítette a ferenceseket, akik 
azonnal hozzáfogtak az építkezéshez. 
A kolostorépület négyzet alakú, dél-
keleti sarkához csatlakozik a barokk 
stílusú templom. Építtetője P. Taplo-
cai Görög István volt. 1675-ben P. Vá-
sárhelyi Budai Bernardin a sekrestyét 
és a templom melletti folyosót toldat-
ta meg. 1690-ben kiépítették a zárda 
keleti szárnyát, és tornyot is emeltek  
Az obszerváns építkezés a barokk je-
gyeit őrzi, a templom jelentős értéke 
a főoltár, a mellékoltárok és a barokk 
szószék. Az oltárokat a tiroli Wasser-
mann Henrich készítette, ugyanakkor 
figyelmet érdemelnek a Szent Anna-, 
Szeplőtelen fogantatás- és a Szent Klá-
ra-képek. A Ferenc-rendi kolostor 1729-
ig konventként működött.

Az 1944. szeptember 7-én álmukban lemészárolt 159 honvéd emlékhelye a Gac-oldalban

Az utolsó nagyobb 
építke zés 1783-ban 

Fogarassy György 
gyergyó szentmiklósi 

építőmester 
vezetésével történt.
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Kájoni János 1669–1674 között tevé-
kenykedett itt rendházfőnökként, itt is 
temették el. Kis méretű szobra a kolos-
tor falában látható. 

A Lázár család kastélya a falu köz-
pontjától alig 200 méterre látható. 
Az erdélyi reneszánsz építkezés egyik 
legszebb alkotásának hossza 100, szé-
lessége 75 méter. A pártázatos kastélyt 
a 17. századi Erdély egyik legvonzóbb 
főúri hajlékának tekintették. Az első 
épületrészek a 15. század közepéről 
származnak, a legkorábbi lakótornya 
1450-ből való. Boltíves előszobájában 

1532-ből származó, gót betűs felirat áll. 
Három sarokbástyája szabályos négy-
szög alakú, a negyedik (északkeleti) 
hétszögű. Déli falának közepén kiug-
ró emeletes kapubástyának nevezett 
boltíves bejáraton juthatunk be az ud-
varába. A bejárat két oldalát díszesen 
tagolt pártázatos, fülkés díszítésű, re-
neszánsz ízlésű fal köti össze a sarok-
bástyákkal. Az egykori falképek nyo-
mai ma is kivehetők. Lázár II. András 
néhány évig nevelte itt Bethlen Gábort, 
Erdély 17  századi fejedelmét  

Güdüc Szárhegy kis települése. Szár-
hegytől északra terül el a Lok-patak 
völgyében, a községi erdőtől nyugatra, 
mintegy 791 méter magasságban.

Gyergyóditró

Gyergyóditró a tőle délre elhelyezkedő 
Szárhegyből vált ki. Neve a Gyitró sze-
mélynévből keletkezett, a Gy betű D-re 
cserélődött az idők folyamán. 1567-ben 
Gyitró néven 26 kapuval volt összeír-
va. Ditrót Orbán Balázs idejében Erdély 

leggazdagabb falujaként tartották szá-
mon, mivel határához tartozott a nagy 
jövedelmet jelentő Borszék, ásványvíz-
forrásaival és fürdőtelepével együtt. 
Borszék a Ditró és Szárhegy kétág köz-
birtokosságának osztatlan tulajdonát 
képezte.

A település 1711-től vált külön a szár-
hegyi egyházközségtől. Ditró műemlék 
temploma a központban található Ka-
talin-templom. Eredetileg vártemplom 
jellegű volt, védelmi falrészletei ma is 
láthatók. Építési ideje a 16. századra te-
hető, és alig öt-hatszáz hívő befogadá-
sára volt alkalmas. Ezt a lélekszámot 
a gyarapodó falu hamarosan kinőtte. 
35 méter magas tornya újításáról 1658-
ból, 1712-ből és 1756–1757-ből vannak 
adataink. A parókia bejáratánál levő 
nagy faragott székely kaput a helybéli 
Mezey Tamás faragta 1934-ben. Az új 
nagytemplom a legnagyobb méretű 
kéttornyú templom a Gyergyói-meden-
cében, terveit Kiss István magántanár 
készítette 1895-ben. Dorzsák Ede mű-
építész módosította a terveket, a kivi-
telező pedig Kladek István szabadkai 

Tekerőpatak és Gyergyószentmiklós látképe. Dezső László felvételei

Kájoni János 1669 és 1674 
között tevékenykedett itt 

rendházfőnökként, 
itt is temették el. 
Kisméretű szobra 

a kolos tor falában 
látható.
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vállalkozó lett. 1908–1911 között épült 
a templomhajó, melynek hossza 56 
méter, legnagyobb szélessége 23 méter, 
a tornyok magassága 75 méter  Befo-
gadóképessége háromezer fő. 1911 nya-
rán gróf Majláth Gusztáv Károly erdé-
lyi római katolikus püspök szentelte 
fel Jézus Szent Szívének tiszteletére. 
A templom a neogótikus és eklektikus 
stílus jegyeit hordozza. Mennyezete 
boltíves, hatalmas pillérkötegek tart-
ják, az ívbordák egyben díszítőelemek. 
Ablaküvegei a gótikára emlékeztetnek. 
A főoltáron látható márványszobrokat 
– Jézus szíve, Szent István, Szent László 
– a ditrói származású szobrászművész, 
Siklódy Lőrinc készítette carrarai már-
ványból. A padokat, a szószék és a főol-
tár fa részeit Thék Endre budapesti 
műasztalos készítette, négy harangját 
a Walczer cég, orgonáját a Rieger cég. 
A csillárokat vasúti sínek tartják, eze-
ket Jungszer Gyula műlakatos, királyi 
tanácsos készítette. Színes üvegabla-
kai Róth Miksa, a kor üvegművészeté-
nek rangos mesterének munkái. A dús 
színezetű ablakok a tizenkét apos-
tolt ábrázolják. A keleti motívumok-
kal ékesített szentély Paulai Erik olasz 
festőművész műve. A hatalmas Krisz-
tus-corpus Szántó László temesvári 
szobrászművész alkotása. A főbejárati 
belső ajtókat Lukács József műasztalos 
készítette  

A 18. század végi és a 19. század ele-
ji falukirajzás következményeként ala-
kult ki a Ditróhóz tartozó Orotva. Első 
telepesei erdőirtással, szénégetéssel 
foglalkoztak. Innen származik a falu 
neve is: irtás (orotás). A Gyergyói-me-
dence peremén, 750 m tengerszint fe-
letti magasságban az Orotva-patak 
völgyében fekszik. Határában hidroter-
mális eredetű ólom- és cinkszulfid-ér-
cesedés, ritkafémek (zirkon), radioaktív 
kőzetek, főleg thórium található.

Gyergyóremete

Első okleveles említése 1567-ből való, 
amikor hat kapuval írták össze. A 19. 
század folyamán a Kőpatak felső felé-
ben egy új falu keletkezett: Csutakfal-
va. Ekkor épült be az Eszenyő-patak 
melléke, a ma is működőképes négy 
vízimalommal és ványolóval, melyet 
Eszenyő-telepnek hívnak. Kicsibükk és 
Martonka is Remetéhez tartozó tanyák. 
1725-ig Ditró filiája volt. A település ba-
rokk stílusú temploma 1771-ben épült 
főoltára 1787-ben készült, amelyen a bi-
lincsbe vert Szent Lénárd püspök képe 
látható. A sekrestyében őrzik a Szent-
lélek-kápolna feszületét, mely 1567-ből 

való. A településhez még két kápolna 
tartozik: a kicsibükki 1938-ból és a csu-
takfalvi 1949-ből. Két évszázadon át Re-
mete volt a gyergyói tutajozás központ-
ja, tutajkikötő és indítóhely is volt.

A remetei borvízfürdő története 
az 1880-as években kezdődött. Ekkor 
a Mélik család tulajdonába került terü-
leten négy, egymáshoz közel fekvő for-
rást bekerítettek, ahol a vizet üstökben 
melegítették 

A fürdő vizével gyógyítható betegsé-
gek a következők: szív- és érrendszeri 
megbetegedések, hormonzavarok, reu-
más ízületi megbetegedések, a közpon-
ti idegrendszer működési megbetege-
dései. A gyógyfürdő éveken keresztül 
használhatatlan állapotban állt, felújí-
tását most tervezik.

Az 1950-es években épült Remetén 
a tejporgyár, mely a tej felvásárlását 
egy ideig megoldotta a Gyergyói-me-
dence falvaiban. A csődeljárás alá ke-
rült vállalatot Balázs Attila vállalkozó 
vásárolta meg és építi újra. 2001 szep-
temberében megnyitották a reme-
tei Tájházat, amelyben helyet kapott 
a Cseres Tibor-emlékszoba és a néprajzi 
gyűjtemény.

Borszék

A település a Szárhegy–Ditró kétág köz-
birtokosság területén jött létre. Már 
a 16. században ismerték a gyógyvizét, 
a 19. és a 20. században több mint har-
minc bővizű borvízforrással rendel-
keztek. A fürdő a falutól 4 kilométerre, 
900 m magasan található. A 17–19. szá-
zadban a borvizet szekereken és tuta-
jokkal messze vidékekre is elszállítot-
ták a helybeli székelyek. Fürdőháza 
1725-ben épült, borvizét már 1770-ben 
már palackozták, 1793-ban pedig ve-
gyelemezték. Szénsavtartalma ma-
gas, a tizenöt borvízforrás mindegyike 

más-más összetételű. 1910-ben 1862 la-
kosából 1702 magyart, 126 románt, 125 
zsidót és 10 német nemzetiségűt írtak 
össze. Borszék mint üdülőtelepülés 
1968-ban kapott városi rangot. Ma már 
csak árnyéka a 19  és 20  századi ön-
magának. A gyönyörű sétányok, a für-
dőpavilonok, de főleg a kezelőközpont 
teljesen leromlottak, és a sajátos fürdő-
helyi világ csak az emlékezetben ma-
radt fenn  

Salamás, Gyergyóvárhegy, 
Maroshévíz, Galócás
1770-ben Salamást Salomás néven 
említették. A település 1925-ben vált 
ki Ditróból. 1910-ben 1597 lakosa volt, 
1992-ben 776 lakosából 648 fő román 
és 128 magyar nemzetiségűnek vallot-
ta magát 

Gyergyóvárhegy a Maros völgyében 
terül el, ahol a Kalnács-pataka és a Du-
dád-pataka a folyóba ömlik. Lakóit a 17. 
század végén és a 18. század elején a Lá-
zár család tagjai telepítették jelenlegi 
otthonukba. Várhegy lakossága 1992-
ben 2337 fő volt, ebből magyar csupán 
113 fő, a többi román. Megtekintésre ér-
demes Huruba Ioan vízimalma 1937-ből 
(479  szám)  

Maroshévízt először 1567-ben em-
lítették Toplicza néven. 1910-ben 7388 
lakosából 4194 román és 2414 magyar 
volt. 2002-ben 15 880 lakosából 11 291 ro-
mán, 4039 magyar, 486 cigány és 15 né-
met volt. A Bánffy-fürdő és az Urmán-
czy-fürdő ásványi sókban gazdagok. 
A város egyik magaslatán első világ-
háborús emlékmű áll, és a központtól 
nem messze van a magyar katonate-
mető.  

Galócás 1838-ban még Gyergyóre-
mete része volt, a román lakosság be-
településével Gyergyóvárhegy közigaz-
gatása alá került. Galócás 1925-ben 
önállósult Gyergyóvárhegytől. 1992-ben 
2766 lakosából 2031 román és 735 ma-
gyar volt. Galócáson született 1913-ban 
Izsák Márton szobrász, a gyergyószent-
miklósi Salamon Ernő költő szobrának 
alkotója 
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A remetei borvízfürdő 
története az 1880-as 
években kezdődött. 
Ekkor a Mélik család 

tulajdonába került 
terü leten négy, 

egymáshoz közel fekvő 
forrást bekerítettek, 

ahol a vizet üstökben 
melegítették.
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Keleti-Kárpátok hegyláncai közé szo-
rosan beékelődő, észak–dél irányban 
hosszan elnyúló Gyergyói-medence táj-
földrajzi szempontból Európa egyik jel-
legzetes mikrorégiója. Sajátos fekvése, 
éghajlata, vízrajzi viszonyai, növényvi-
lága, állatvilága és talaja, valamint né-
pességföldrajzi és gazdasági viszonyai 
lényegesen megkülönböztetik a kör-
nyező vidékektől. A 2020-as becslések 
szerint 74 000 lélek lakja, többségükben 
székely magyarok 

Földrajzi fekvés

A Gyergyói-medence zárt térség. Kele-
ten a Gyergyói-havasok többnyire kris-
tályos kőzetekből felépülő vonulata, 

délkeleten a Nagyhagymás északkeleti 
nyúlványai (Fekete-rez, Sipos-kő, Ko-
vácspéter), nyugaton és északon a Gör-
gényi- és a Kelemen-havasok vulkáni 
vonulata határolja. A viszonylagos elszi-
geteltség a történelem folyamán mély 
regionális identitástudattal ruházta fel 
az itt élőket. A medencét övező vízvá-
lasztók elég jelentős gazdasági-földrajzi 
határvonalat jelentettek mind nyugat, 
mind Moldva felé, a szállítás és a keres-
kedelem így jól fejlődhetett. A kapcsolat 
a környező térségekkel a Maros men-
tén húzódó vasút, illetve országút (É–D 
irányban), valamint a hegyeket átszelő 
hágók útjai (Ny–K irányban) segítségé-
vel valósul meg.

A medence ÉÉNY–DDK irányultságú, 
földrajzi koordinátái 46 ̊ 38’ és 46 ̊ 56’ 

A
Gyergyó földrajzi jellemzése

Seer Mihály 

Áldott gyergyói táj
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é. sz. és 25 ̊ 20’ / 25 ̊ 42’ k. h. észak–dél 
irányban, a Kiskelemen-patak torkola-
tától a Marosfői-hágóig a medence 74 
km hosszú, a legnagyobb szélessége (a 
Békény vonalán, majd a Baricz-kanya-
rig) 29 km, átlagos tengerszint fölötti 
magassága 760-780 m. Dőlése D–É irá-
nyú, 891 m Marosfőnél, 642 m a Kiske-
lemen-patak torkolatánál.

Összterülete 1621 négyzetkilométer. 
(Körbe a választóvonalakon, Hargita 
megye összterületének a 24%-a.)

Ősföldrajzi fejlődés  
és domborzati viszonyok 
Ősföldrajzi szempontból a Gyergyói-me-
dence kialakulása az egész Erdélyi-me-
dence fejlődésével párhuzamosan zaj-
lott le. A Kárpátok kigyűrődésének 
hatására az újonnan létrejött hegyek 
körüli részeket fokozott tektonikai moz-
gások alakították, területüket elöntötte 
a víz, így az elkövetkező évezredekben 
ülepítőmedencékként szolgáltak, ahova 
a hegyek folyóvizei folyamatosan szál-
lították a hordalékot. A fúrások adata-
iból – többek között – arra is lehet kö-
vetkeztetni, hogy a különböző geológiai 

korszakokban milyen éghajlati körül-
mények uralkodtak. A durva szemcsé-
zetű rétegek nedves éghajlatról, a fino-
mabb szemcsézetűek pedig szárazabb 
éghajlatról árulkodnak, attól függően, 
hogy a hegyekből érkező patakoknak, 
folyóknak mekkora volt a vízhozama.

A neogén közepétől (kb. 30 millió 
évvel ezelőtt) fokozott vulkáni tevé-
kenység kezdődött az Erdélyi-medence 
keleti peremvidékén, létrehozva a Ke-
lemen–Görgényi–Hargita vonulatot, 
amely leválasztotta a jelenlegi Gyer-
gyói-medencét az Erdélyi-medencétől. 
A továbbiakban egy, a hegyvonulatok 
közötti, hosszan elnyúló tóról beszé-
lünk, amely az Erdélyi-medencétől 

teljesen függetlenül fejlődött. A hegy-
vidékről minden irányból lefutó pata-
kok folyamatosan feltöltötték, s miután 
a Maros átvágta a Maroshévíz és Déda 
közötti szakaszt, szárazulattá alakult.

A medence fenekén található tőzeg-
lápok (Vasláb–Szenéte, Remete–Szár-
hegy–Alfalu háromszög, Várhegy stb.) 
jelenléte azt jelzi, hogy a geomorfológi-
ai fejlődés és a teljes szárazalakulattá 
válás még jelenleg sem fejeződött be.

Domborzati szempontból a medence 
kétharmad része (a Remete–Ditró vo-
naltól délre) túlnyomórészt sík terület, 
és a 0 ̊ – 2 ̊ lejtőszögű területek az össz-
terület felét, a 2 ̊ – 10 ̊ közötti lejtőszögű-
ek pedig a terület majdnem 40%-át te-
szik ki, a felszíntagoltság mértéke kicsi  
A medence északi harmada jóval tagol-
tabb, a terület jelentős része 10 ̊ – 30 -̊os 
lejtőszögű.

A medence és a környező hegyvidék 
határvonalán jellemzőek a hegylábi le-
rakódások, kisebb-nagyobb törmelék-
kúpok formájában. A legnagyobb ezek 
közül a Békény-patak hatalmas törme-
lékkúpja, amelyen Gyergyószentmiklós 
városa épült fel. 

A lerakódások kőzettani összetéte-
le megegyezik a környező hegyekével, 

A Csofronka-szirt 

A medence és a környező 
hegyvidék határvonalán 

jellemzőek a hegylábi 
lerakódások,  

kisebb-nagyobb 
törmelékkúpok 

formájában.
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a medence keleti peremén mállott, 
felaprózódott kristályos palák, itt-ott 
mészkövek, a nyugati peremén pedig 
vulkáni agglomerátumok dominálnak. 

A medencét körülvevő hegyek ma-
gassága változó. A keleti oldalán a Köz-
rez-havas 1491 m, a Pongrácz-tető 1256 
m, a Medgyes-havas 1310 m, Magas-
bükk 1416 m, Kovácspéter 1243 m, Si-
pos-kő 1576 m, Fekete-rez 1558 m. 
A medence nyugati oldalán (a vulkáni 
vonulat esetében) a Délhegy 1694 m, Bu-
csin-tető 1287 m, Öreg-havas 1634 m.

Geológiai és geomorfológiai szem-
pontból a Gyergyói-medence egyik kü-
lönlegessége a ditrói masszívum, tömzs 
(Pricske – 1544 m), amely ásványtani, 
kőzettani és geokémiai szempontból 
európai szinten is számottevő. Több 
mint százhúsz ásványváltozat találha-
tó itt, valamint jellegzetes, kékes színű, 
bázikus nefelinszienit (ditroit).

Éghajlat

„Gyergyóban kilenc hónapig hideg van, 
és három hónapig nincs meleg.” Így 
jellemzi nagyon találóan és lényegre 
törően az egyszerű gyergyói ember vi-
déke éghajlatát, hiszen saját bőrén ta-
pasztalta évszázadokon keresztül, e 
zord éghajlat – főleg a mezőgazdasági 

termelésre gyakorolt – hatását. Az ég-
hajlati sajátosságok, különösen egy 
olyan tipikus rurális táj esetében, mint 
a gyergyói, nagymértékben befolyásol-
ják a tájalkotó elemeket, a természeti 
környezet képét, gazdasági lehetősége-
it, sőt az emberek életmódját, életstílu-
sát, életfelfogását 

A Gyergyói-medence éghajlatának 
kialakulásában két fontos tényező ját-
szik döntő szerepet: a tengerszint feletti 
magasság és a zárt hegyközi medence 
jelleg. Ez utóbbi lényegesen megváltoz-
tatja a fő éghajlat-alakító tényezők – 
a napsugárzás és légáramlatok – erre 
a földrajzi szélességre jellemző normá-
lis értékeit  

A napsugárzás évi átlaga 100 kcal/
cm2 érték alatt van, kevesebb, mint 
a környező alacsonyabb hegyekben, 
és jóval kevesebb, mint az azonos szé-
lességű és hasonló tengerszint feletti 
magasságú, hegyeken túli vidékeken. 
A besugárzás energiahozama mellett 
lényegesek a napfénytartam adatai 

(milyen hosszú időn át érkezik az ener-
gia)  Gyergyó földrajzi szélességén – ide-
ális körülmények között (sík terület, 
tökéletesen átlátszó légkör, teljesen fel-
hőtlen égbolt) – a csillagászatilag lehet-
séges napfénytartam kb. 5000 óra lenne 
évente. A valóságban ez az érték 1400-
1600 óra, lényegesen kisebb az azonos 
földrajzi szélességű környező vagy tá-
volabbi vidékek napfénytartam értékei-
nél (pl. Marosvásárhely 2000 óra, Piatra 
Neamț 2050 óra, Szeged 2102 óra).

A szélviszonyok kialakulásában két 
tényező bonyolult kölcsönhatása álla-
pítható meg. Az egyik az általános lég-
mozgás által meghatározott alapáram-
lás, a másik a Gyergyó helyi földrajzi, 
főleg domborzati viszonyaiból eredő 
módosító hatás. A légtömegek fizikai 
állapotából és a szelek irányából ítélve 
a nyugati–északnyugati irányból érkező 
nedvesebb, óceáni légtömegek a domi-
nánsak, ezt követi a szárazabb észak-
keleti–keleti kontinentális légáramlás  
A Gyergyói-medencét övező, völgyekkel 
felszabdalt hegyek, valamint a zárt me-
dence jelleg módosító hatása a szelek irá-
nyának és intenzitásának változásában 
és a gyakori és hosszú ideig tartó hőmér-
sékleti inverzió kialakulásában nyilvá-
nul meg. Késő őszi, de főleg téli időszak-
ra jellemző a nagyon hideg, többnyire 
száraz északi–északkeleti légtömegek 

A Vitt-havas, jobbra a távolban a Csalhó

„Gyergyóban kilenc 
hónapig hideg van,  
és három hónapig  

nincs meleg.”
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behatolása a medencébe, mely légtöme-
gek hőmérséklete – erős éjszakai kisu-
gárzás következtében – egyre csökken. 
A hideg, s egyben nehéz levegő megüli 
a medencét, a szél nem fúj, a hőmérsék-
leti értékek hosszú ideig alacsonyak ma-
radnak, és sűrű köd, dér, zúzmara ala-
kul ki. A medencét övező hegyek csúcsai 
ilyenkor, sok esetben, homlokegyenest 
ellenkező képet mutatnak, fényárban 
úsznak, és jóval magasabb az őket övező 
levegőtömegek hőmérséklete.

A Gyergyói-medence sokévi átlag-
hőmérséklete (1961–2020 között) 5,2 C̊, 
a meteorológiai és klimatológiai szak-
tanulmányok Európa egyik hideg pó-
lusaként emlegetik. Összehasonlítás 
céljából néhány azonos földrajzi szé-
lességen fekvő település és köztudottan 
hideg éghajlattal rendelkező vidék sok-
évi átlaghőmérsékletét érdemes meg-
vizsgálni: Marosvásárhely 8,8 C̊, Piatra 
Neamț 8,7 C̊, Szeged 11,2 C̊. De az északi 
Lappföld 4,2 C̊, Helsinki 5,8 C̊, az Ob-fo-
lyó torkolata (Nyugat-Szibéria) 4,1 C̊-os 
átlaghőmérsékletétől se esik messzire.

A havi abszolút minimum és maxi-
mum hőmérsékletek alátámasztják és 
kidomborítják a gyergyói éghajlat szélső-
séges jellegét. Előfordult -2,1 C̊ júniusban, 
1,4 ̊C júliusban, -0,6 ̊C augusztusban, -10 ̊C 
szeptemberben, -29 ̊C decemberben, –36 ̊C 
januárban, de jegyeztek 18 ̊C-t januárban, 

16 ̊C-t decemberben, 34 ̊C-t szeptemberben 
és 37 ̊C-t augusztusban.

A sokévi abszolút minimum -36,8 C̊ 
(1929. február 11.) és az abszolút maxi-
mum 37 C̊ (2000. július 29.).

A különböző hőmérsékleti küszöbér-
tékek megjelenésének időpontja és gya-
koriságának az ismerete nagyon fontos, 
különösen a mezőgazdasági termelés 
szempontjából: a fagyos napok szá-
ma (0 C̊ alatti hőmérsékleti minimum) 
évente 175, a nyári napoké (25 C̊ fölött) 
évente 41. Az első fagyok augusztus utol-
só hetében már megjelenhetnek, a ta-
vaszi utolsó fagyok június első hetének 
végéig veszélyeztetik a mezőgazdasági 
kultúrákat. Ezért csak olyan kultúrnö-
vényeket lehet termeszteni, amelyek 
vegetációs periódusa nem több három 
hónapnál (burgonya, káposzta, zöldség-
félék, tavaszi és őszi kalászosok).

A sokévi közepes csapadékmeny-
nyiség a Gyergyói-medencében jóval 
kisebb, mint amennyi a tengerszint 
feletti magasságból adódna. A Gör-
gényi-havasok lába, a Maros völgye, 
a nyugati légtömegek leszálló mozgá-
sa következtében „csapadékárnyék-
ba” kerül, itt a csapadékátlag alig több 
mint 500 mm (a hegyek nyugati olda-
lán az alig 40 kilométerre lévő Szováta 
átlag csapadékmennyisége majdnem 
900 mm). Az utóbbi húsz év adatainak 
elemzéséből az is kitűnik, hogy a csa-
padék több mint fele záporok, zivatarok 
formájában hull. Ez inkább a felszíni 
vízlefolyás értékeit emeli, s nem föltét-
len gazdagítja a felszín alatti vízkész-
leteket. A források tömeges eltűnése 
– egyebek mellett – ennek is tulajdo-
nítható 

A Gyergyói-medence zárt, hegyközi 
medence jellege a szélviszonyok ala-
kulására nézve is meghatározó fontos-
ságú. A domináns szélirány a nyuga-
ti–északnyugati és délnyugati (a meleg 
évszakban), ezt követi az északkeleti 
és keleti (télen), az év jelentős részében 
(kétszáz nap) szélcsend jellemző.

Az éghajlati elemek helyi alakulá-
sát nagymértékben befolyásolja a lej-
tők kitettsége és hajlásszöge. A déli, 
délnyugati és délkeleti kitettségű lej-
tők energiamérlege jóval kedvezőbb, 

A Gyilkos-tó és a föléje magasodó Kis-Cohárd hegy

A meteorológiai 
és klimatológiai 

szaktanulmányok  
Európa egyik hideg 

pólusaként emlegetik  
a Gyergyói-medencét.
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mint az északi, északkeleti és észak-
nyugati lejtőké. Ennek következtében 
a Gyergyói-medencét övező hegyvidé-
ken nagyszámú topo- és mikroklíma 
azonosítható, amelyek főleg a vegetá-
ció fajgazdagságában jutnak érvényre. 
A napsütötte, melegebb lejtőket a gyer-
gyói ember már rég azonosította és 
használta, agroteraszokat hozott létre, 
ahol főleg kalászosokat termesztett. 
A medencében az agroteraszok terüle-
te 400 ha körül van, hozzávetőleg a fe-
lét használják eredeti rendeltetésüknek 
megfelelően, a többi kaszáló lett.

Bioklimatikus szempontból a Gyer-
gyói-medence klímája tónikus-szti-
mulens hatású. A közepes páratarta-
lom, az oxigéndús tiszta levegő (főleg 
az év melegebb időszakában), valamint 
a környező, csodálatos táj felejthetetlen 
testi és lelki élményt jelent mindenki 
számára 

Vízrajzi viszonyok 

A víz az ember tájhasználati tevékeny-
ségét az ókortól napjainkig végigkíséri. 
Ez a gyergyói emberre is igaz, hiszen 
számára a patak és a forrás mindig kü-
lönös fontossággal bírt. Állatokat itat-
tak a kristálytiszta vizű patakokból, 
a források pedig a pásztorokat, illetve 
a kaszásokat látták el friss vízzel.

A vízkészletek kialakulásában szá-
mos tényezőnek van meghatározó sze-
repe. A csapadék mennyisége és időbeni 

eloszlása befolyásolja a vízhálózat sűrű-
ségét, a lefolyás mennyiségét és megosz-
lását az év folyamán. A geológiai felépí-
tés és szerkezet kihatással van a felszín 
alatti vízkészletek kialakulására és 
a felszín alatti lefolyásra. A természetes 
növénytakaró (erdő, rét, legelő) szerepe 
is számottevő: az összefüggő növény-
takaró mérsékeli a felszíni lefolyást, 
elősegíti a beszivárgást, ezáltal növeli 
a felszín alatti vízkészleteket, valamint 
megóvja a talajokat a pusztulástól.

A Gyergyói-medence vízhálózata 
a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik. 
A patakok vizét a Maros gyűjti ösz-
sze, majd a Tiszán keresztül jutnak 
a Dunába.

A vízhálózat sűrűsége 0,9–1,1 km/
km2. Figyelembe véve a környező hegy-
vidék torrenciális völgyeit is, a sűrűség 
2-3 km/km2 is lehet, ami meglehetősen 
magas érték. A vízlefolyás táplálásában 
a források játsszák a döntő szerepet (fel-
szín alatti táplálás). Részarányuk majd-
nem 40%, a hóból, esőből származó víz 
28%-ban járul hozzá a vízlefolyáshoz.

A medence fő folyója a Maros. Maros-
fő közelében, 900 m tengerszint feletti 
magasságban ered, és 71,5 km hosszú-
ságban szeli át a medencét D–É irány-
ban. Sokévi átlag vízhozama a gyer-
gyóújfalvi hidrometriai állomásnál 
1,024m³/s, a maroshévízi állomásnál 
6,050 m³/s.

A sokévi legnagyobb hozam Gyer-
gyóújfalunál 42,6 m³/s (1995. december 
27-én), Maroshévízen pedig 133 m³/s 
(1995. december 28-án). (Az 1995 kará-
csonya utáni árvizek a Maros mentén 
hosszú ideig emlékezetesek maradnak.) 
A legalacsonyabb vízhozamokat általá-
ban télen mérik, amikor a folyó befagy 
(Újfalu 0,045 m³/s – 1990. január 14., Ma-
roshévíz 0,92 m³/s – 1990. december 23.).

A medencét övező hegyvidékről szá-
mos hegyi patak fut a Marosba. Számuk 
60 körül van, 25 közülük számottevő víz-
hozammal rendelkezik. A jobb oldali mel-
lékfolyók (a Gyergyói-havasok irányából) 
hosszabbak, és tekintélyesebb vízhozam-
mal rendelkeznek. Ez annak tulajdonít-
ható, hogy a medence keleti felét szegé-
lyező hegyvidéken érezhetően magasabb 
a csapadékátlag, mint a medence nyuga-
ti peremén (csapadékárnyék).

A Maros legfontosabb mellékfolyói 
a Békény-patak és a Válya-patak.

A Békény Gyergyószentmiklós és Alfa-
lu folyója, a ditrói masszívum ÉK-i lejtő-
jén ered (kb. 16 forrás), és Gyergyóalfalu 
határában ömlik a Marosba. Hossza 32 
km, vízgyűjtő területe 114 km2, sokévi 
átlag vízhozama (a gyergyószentmiklósi 
mérőállomásnál) 0,8 m³/s. Fontosabb 
mellékpatakai, a Csanód-, a Magas-
bükk- és a Vár-patak, Gyergyószentmik-
lós határában ömlenek a Békénybe. 

A Válya-patak a Kelemen-havasok-
ból ered, Maroshévíznél ömlik a Maros-
ba. 29 km hosszú, meglehetősen fejlett 
vízgyűjtővel rendelkezik (215 km2)  Sok-
évi vízhozama érthetően magas: 2,510 
m³/s.

A Maros mellékfolyóin a történelem 
folyamán sok vízmeghajtású szerke-
zet üzemelt (malmok, ványolók, fű-
részek stb.). Említésre méltó a két, 
már említett patakon kívül a Hala-
ság-patak (Orotva), a Martonka-pa-
tak (Ditró), a nyugatról befolyók közül 
az Eszenyő-patak (Remete) és a Bakta-, 
valamint a Borzont-patak (Alfalu).

A gyergyói víz kiváló minőségű. 
Az oldott sómennyiség 0,1 ezrelék alatt 
van (91 mg/l), semleges vagy enyhén 
bázikus a kémhatása (pH 6,4–7,0), ke-
ménysége alacsony értékű (2,25 német 
fok, azaz max. 10 mg/l kalcium-oxid). 
A vízkészletnek mindössze 20-22%-át 
használják. Néhány esetet leszámítva, 
szilárd egyensúly tapasztalható.

A hegyvidékről mintegy 
hatvan hegyi patak fut 
itt a Marosba, ezeknek 

majdnem fele számottevő 
vízhozammal rendelkezik. 

A Gyergyót körülölelő hegyvidék a barnamedve otthona, az idelátogatók medvelesen is részt vehetnek
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Élővilág és talajok

A Gyergyói-medence jellegzetes éghaj-
lata, különösen hőmérsékleti és csa-
padékviszonyai, sajátos életfeltételeket 
biztosítanak a növényvilág számára. 
A természetes növénytakaró jellegének 
kialakulása szempontjából e két fontos 
éghajlati elem közül a hőmérsékletnek 
van nagyobb szerepe. Ennek eredmé-
nye az, hogy a vidék jellegzetes növény-
társulása az örökzöld fenyőerdő, ami 
a legjobban hasznosítja a viszonylag rö-
vid tenyészidőszak sugárzásmennyisé-
gét. A csapadékmennyiség szerepe alá-
rendelt, hiszen a gyenge párolgás miatt 
még a legkevesebb csapadék is elegen-
dő nedvességet biztosít a növényzet 
számára, eloszlása pedig kifejezetten 
„szerencsés”, mivel maximuma a me-
leg hónapok meghatározta tenyész-
időszakkal esik egybe. Így az ilyenkor 
szükséges – legalább – 100 mm csapa-
dék mindig megvan.

Gyergyó jelenlegi életföldrajzi vi-
szonyai hosszas fejlődés eredménye-
képpen alakultak ki. Az élővilág belső 
szerkezetében nagyfokú mobilitás ta-
pasztalható – egyelőre észszerű hatá-
rok között –, amely az egyre nagyobb 
intenzitású terület-kihasználás ered-
ménye. Folyamatosan csökken az erdős 

területek részaránya, ezzel párhuza-
mosan nő a rét és legelő részaránya, és 
jóval kisebb mértékben a szántók rész-
aránya 

A Gyergyói-medence jellegzetes nö-
vénytársulása a tűlevelű erdő. Az er-
dőövezetek felső határa általában 
egybeesik a hegyek magasságával. 
Szubalpesi növényzet és havasi legelők 
csak az észak–északkeleti kitettségű 
lejtőkön és a hegyek letarolt magas 
fennsíkjain jelennek meg. Az erdőöve-
zet és a szubalpesi növényzet közötti át-
menet fokozatosan történik 

Az erdők életritmusa a fent vázolt ég-
hajlati sajátosságokhoz igazodik. A te-
nyészidőszakban a fenyőfélék többsége 
sajátos módon jut táptalajhoz. Az erő-
sen kilúgozott, tápanyagszegény, sava-
nyú podzol talajokon élő fák gyökérze-
tét sűrű gombafonal-növedék borítja, 

amely a lassan bomló nyers humusz-
szintben felhalmozódott, nehezen hoz-
záférhető tápanyagokat mintegy előké-
szíti a fenyő számára, cserében pedig 
szénhidrátokat kap. E tartós fiziológi-
ai kapcsolatból mindkét növényi szer-
vezet számára kölcsönös előny szár-
mazik 

Az erdő domináns faja a lucfenyő 
(Picea excelsa). Kis területeken még ta-
lálható jegenyefenyő (Abies alba), vörös-
fenyő (Larix decidua) és erdei fenyő (Pi-
nus silvestris). A lucfenyő meglehetősen 
zárt, sűrű erdőket alkot, amelyekben 
a cserje- és gyepszint fejletlen vagy hi-
ányzik. Lombhullató fajok (nyír, nyár 
stb.) betelepedésére csak akkor van 
esély, ha az idősebb fák kihalnak, vagy 
tarvágás, széldöntés nyomán a fény-
viszonyok átmenetileg kedvezőbbé 
válnak. A viszonylag szegényes aljnö-
vényzetet különböző törpecserje fajok 
alkotják: a nedvesebb, zártabb lucosban 
a fekete áfonya (Vaccinium myrtilluus), 
a világosabb helyeken a vörös áfonya 
(Vaccinium vitis idaea). A talajt csaknem 
mindenütt összefüggő mohaszint borít-
ja, a szárazabb termőhelyeken a mohá-
kat zuzmók helyettesítik.

A medence egyes kedvezőbb hőmér-
sékleti viszonyokkal rendelkező tér-
ségében elszigetelten jelen vannak 

Felhőkkel vonuló juhnyáj

A jellegzetes 
növénytársulás a tűlevelű 

erdő. Az erdőövezetek 
felső határa általában 

egybeesik a hegyek 
magasságával.
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a bükkösök. Növényzeti inverzió termé-
kei ezek, a hőmérsékleti inverzió hatá-
saként. Marosfő térségére, a medence 
északi területeire különösen jellemzők, 
de elszórtan más területen is jelen van-
nak (pl. Bakta, Cengellér, Fekete-rez, 
Kovácspéter stb.).

Gyergyó rétjei és legelői az erdővel ví-
vott évszázados küzdelem termékei. Ki-
vételt képeznek a magashegyi, szubal-
pesi rétek és legelők, amelyek majdnem 
teljes mértékben a természetföldrajzi 
tényezők diktálta körülmények hatásá-
ra jöttek létre. Gazdasági szempontból 
különösen jelentősek a havasi legelők, 
ahol a gyergyói gazdák állatai a nya-
rat töltik. Szénatermelés szempontjá-
ból a medencét övező alacsonyabb he-
gyek kaszálói fontosak. A fűfélék közül 
jellemző a here (Trifolium sp.), a réti 
zörgőfű (Crepis biennis), a mezei komó-
csin (Phleum pratense), a vörös cserkesz 
(Festuca rubra), az angolperje (Loloum 
perere), a szőrfű (Nardus stricta). A vad 
réteken előfordul a bábakalács (Carlina 
acualis), a bogáncs (Carduns sp.), vadró-
zsa (Rosa canina) 

A Gyergyói-medence növényei  közül 
különös figyelmet érdemelnek azok a 

fajok, amelyeket őseink nagy elősze-
retettel gyűjtögettek. Idetartoznak 
az erdei gyümölcsök, a gyógy- és fű-
szernövények, valamint a gombák. 
A gyűjtögetés az elmúlt századokban 
a gazdasági tevékenység szerves részét 
képezte, a szegényebb népréteg megél-
hetését segítette. Napjainkban új for-
mában jelentkezik, ezenkívül társa-
dalmi és pszichológiai fontossága is 
rendkívüli. Nagyon sokan a természet-
járások és kirándulások során gyűjte-
nek gombákat, erdei gyümölcsöket, 
gyógynövényeket. Ilyenkor jó alkalom 
adódik a család, a rokonok, a jó bará-
tok együttlétére, a közös szórakozásra. 
Az erdei gyümölcsök közül a málna, 
a fekete és a vörös áfonya (kokojza), 
az erdei szamóca a legjelentősebbek.

Az állatvilág rendkívül fajgazdag, 
és számos olyan elemet is tartalmaz, 
amely a Közép- és Kelet-Európa közötti 
életföldrajzi választóvonalat jelzi. Az er-
dőkben elég nagy számban él vaddisznó 
(Sus scrofa), gímszarvas (Cervus elap-
hus), őz (Capreolus capreolus), róka (Ca-
nis vulpes), csökkenő a farkas- (Canis 
lupus), és növekvő a barnamedve- (Ur-
sus arctos) állomány. Annak a ténynek, 

hogy az utóbbi években a medvék a la-
kott területek határáig merészkednek, 
legalább két oka van: az egyik az utóbbi 
évek elhibázott vadgazdálkodása, a má-
sik az, hogy az erdőirtások miatt be-
szűkült a medvék élettere. A zárt, sűrű 
erdőségekben ritkán előfordul a vad-
macska (Felis sylvatica), és örvendetes 
módon növekedik a hiúzpopuláció is. 

A madarak közül jellemző a siket-
fajd (Tetrao urogallus), széncinke (Panus 
mayor), süvöltő (Pyrrhula pyrrhula), 
nagyharkály (Dendrocorpus sibirica), 
egerészölyv (Buteo buteo) stb. 

A hüllők közül megtalálható a ke-
resztes vipera (Vipera berus), a lábat-
lan gyík vagy síkkígyó (Anguis fragilis) 
stb. Számos kétéltű faj, rovar és csigafaj 
egészíti ki a faunaképet. A tiszta vizű 
hegyi patakokban szép számban talál-
ható pisztráng (Salmo trutta fario) és 
más, hideg vizet kedvelő halfajok.

A talaj, mind kialakulását, mind 
pedig felépítését tekintve rendkívül 
bonyolult természeti tényező, amely 
a természetföldrajzi folyamatok mű-
ködésének sajátos terméke  Gyer-
gyó jellegzetes és változatos kőzetta-
ni felépítése, a domborzat, éghajlat, 

Ahol az ember nem okozhat kárt. Dezső László felvételei
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vízviszonyok és a növényzet sajátos 
talajképződési folyamatokat eredmé-
nyez. A humuszképződés általában las-
sú ütemű, domináns folyamat az erdő 
alatt a podzolódás, szántók esetében 
a kilúgozás és a glejesedés, ez utób-
bi főleg a magas talajvízállás hatásá-
ra. A fenyvesek jellemző talajtípusa 
a podzol és a podzolos barna erdőta-
laj. A rétek, de főleg a szántók esetében 
a podzolosodási fok valamivel alacso-
nyabb. Humusztartalmuk a felső szin-
ten 4-5% körül van, melynek jelentős 
része alig hasznosítható nyers humusz. 
Kémhatásuk enyhén vagy erősen sa-
vas, levegő- és vízháztartásuk kielégí-
tő. Mezőgazdasági értékük alacsony, 
gyakori szerves trágyázás és meszezés 
szükséges.

Területhasználat

A területhasználat módozatai hűen 
követik a Gyergyói-medence földrajzi 
fekvéséből eredő domborzati, éghajla-
ti, vízrajzi, növényföldrajzi és talajtani 
sajátosságokat 

A medence összterülete 1620 négy-
zetkilométer, a környező hegyvidéket 
is beleszámítva, amely közigazgatási-
lag a medencében levő települések ré-
sze. 1060 négyzetkilométer ebből (65%) 
hegyvidék, és 560 négyzetkilomé-
ter (35%) a tulajdonképpeni medence. 
Az összterületből 64% mezőgazdasági 
terület (20 000 ha szántó, 43 000 ha ka-
száló, 42 000 ha legelő) és 571 négyzetki-
lométer nem mezőgazdasági terület (51 
000 ha erdő, 2100 ha utak, 2400 ha épü-
letek, 700 ha mocsarak, lápok és 500 ha 
hasznosíthatatlan terület).

Térszerkezeti szempontból a nedves 
élőhelyek – bozótosok (csepleszek), ko-
pár sziklafelszínek, szűz iszapos horda-
lékkal feltöltött területek – fontos sze-
repet töltenek be. Ökológiai kiegyenlítő 
területekként funkcionálnak, egyfajta 
szelepként, ahol mérséklődik a környe-
zetre nehezedő nyomás. Az egészséges 
térszerkezet esetében e területek rész-
aránya legalább 15% kell legyen. A Gyer-
gyói-medence esetében ez jóval keve-
sebb. 

Népesség és településhálózat

Az elmúlt hatvan év népszámlálási 
adatai vizsgálva, a népesség számbeli 
alakulásában két különböző periódust 
lehet elkülöníteni. 1956 és 1992 között 
a népesség növekedik, különösen 1966 
után, az akkor életbe lépett népesség-
politikai intézkedések következtében: 

1956 – 68 000, 1966 – 70 500, 1978 – 81 
000, 1992 – 84 000 

A rendszerváltás óta csökkent a la-
kosság száma, ennek legalább két oka 
van: az alacsony természetes népsza-
porulat (0-3‰), de főleg a fiatal, nem-
zőképes lakosság elvándorlása (–5-6‰). 
A kettő együttvéve legalább egy –3-4‰-
es tényleges szaporulatot eredményez. 
A medence lakossága 2002-ben 78 000 
fő volt, a 2020-as becsült népességlét-
szám 74 000 fő alatt van.

A lakosság korcsoportok szerinti ösz-
szetétele döntő fontosságú a munka-
erő-utánpótlás, s eleve a középtávú és 
hosszútávú gazdasági tervezés szem-
pontjából. 1978-ban a 18 év alatti lakos-
ság részaránya 31% volt, 1992-ben 26%, 
2002-ben 18%, jelenleg 15% körül van. 
Ezzel párhuzamosan növekedik a hat-
van év fölöttiek aránya: 21% 1978-ban, 
26% 1992-ben, 31% 2002-ben. Ez a szám 
jelenleg a 35%-ot is meghaladja. Az elö-
regedési tendencia egyre nyilvánvalóbb. 

A Gyergyói-medence lakosságának 
többsége magyar nemzetiségű – 70%, 
a román nemzetiségűek aránya 27%, 
a más nemzetiségűek kb. 3%-ot tesz-
nek ki. A medence déli, kétharmadot 
kitevő részében (Vasláb kivételével) 
a magyar lakosság részaránya általá-
ban 98% fölötti. Gyergyószentmiklóson 
ez az arány 88%. Az északi rész a Gyer-
gyói-medence területének egyharma-
dát teszi ki, az itt élő román lakosság 
részaránya már jóval nagyobb: Várhe-
gyen 94%, Salamáson 80%, Galócáson 
76%, Maroshévízen pedig 72%.

Vallási megoszlás tekintetében a ró-
mai katolikusok a medence népességé-
nek 67%-át teszik ki, 27% ortodox, ke-
vesebb mint 4% református vagy más 
protestáns, neoprotestáns felekezetű.

A Gyergyói-medence alapvetően ti-
pikus falusi térség, Maroshévíz és 
Gyergyószentmiklós szubregionális, 
főleg kulturális (iskolák stb.) és szoci-
ális (kórházak stb.) vonzásközpontok. 
A települések általában a hegyvidék 
és a medence kontaktzónájában (Vas-
láb, Tekerőpatak, Gyergyószentmiklós, 
Szárhegy, Ditró) vagy a Maros mentén 
alakultak ki (Újfalu, Csomafalva, Re-
mete, Várhegy, Salamás, Galócás, Ma-
roshévíz).

Az alábbiakban a települések terü-
letét és demográfiai méretét foglaltuk 
össze:

Gyergyó-
szent-
miklós

22 302 ha 18 000 lakos

Maroshévíz 33 930 ha 15 000 lakos

Vasláb 5952 ha 2000 lakos

Gyergyó-
újfalu 22 192 ha 5000 lakos

Gyergyó-
csomafalva 9683 ha 4200 lakos

Gyergyó-
alfalu 22 501 ha 5500 lakos

Gyergyó-
szárhegy 8188 ha 3500 lakos

Gyergyó-
ditró 11 549 ha 5700 lakos

Gyergyó-
remete 10 600 ha 6100 lakos

Salamás 7012 ha 4000 lakos

Várhegy 5111 ha 2000 lakos

Galócás 2943 ha 2500 lakos

A közigazgatási egységekhez tar-
tozó kistelepülések népességmeg-
tartó erejének növelése fontos fela-
dat a jövőre nézve. Ellenkező esetben 
ezek a települések fokozatosan elsor-
vadnak.

Tájökológiai helyzetkép

Gyergyó esetében – jelenleg – nem 
tapasztalhatók az egész mikrorégi-
ót érintő visszafordíthatatlan, funk-
cionális és ökológiai tájkonfliktusok. 
Az egyensúly viszont nagyon törékeny 
a rendszeren belül, olyan folyama-
tok kezdik felütni a fejüket, amelyek 
egyértelműen egy mély és ellenőriz-
hetetlen, funkcionális és ökológiai táj-
konfliktus előhírnökei. Az utóbbi har-
minc év egyre fokozódó erdőirtásai, 
a lejtők gyepjeinek felszántása, va-
lamint a túllegeltetés következtében 
a lejtők átalakulása felgyorsult. Egy-
re gyakoribbak a vízmosások, ame-
lyek gyors beavatkozás híján mély, 
torrenciális völgyekké fejlődhetnek. 
A felszíni vízlefolyás növekvő tenden-
ciájú, a beszivárgás kisebb méretű, 
ami maga után vonja a felszín alatti 
vízrétegek fokozatos elszegényedését. 
A növekvő méretű torrenciális eró-
zió következtében veszélybe kerülhet 
a települések vízellátása, a víztisztítás 
anyagi költségei pedig mindenképpen 
növekedni fognak.

A medence lakossága 
2002-ben 78 000 fő volt, 

a 2020-as becsült 
népes séglétszám 

74 000 fő alatt van.
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apjainkban mintha megnőtt volna 
a népviselet iránti érdeklődés: civil egye-
sületek, kulturális csoportosulások, 
magánemberek készíttetnek maguk-
nak ünneplő vagy fellépő öltözetet, kü-
lönböző megfontolásokból. Akik igényt 
tartanak erre az öltözéktípusra, egyre 
gyakrabban inkább az uniformizáló-
dott „székely ruha” előtti hagyományos 
változatokat keresik. A gyergyószent-
miklósi Tarisznyás Márton Múzeumhoz 
is nemegyszer szakmai segítségért for-
dultak, és mi igyekeztünk segítségükre 
lenni a rendelkezésünkre álló informá-
ciókkal. (Többek között ezt a célt szolgál-
tuk a Gyergyó ünneplőben című állandó 
kiállításunkkal, amely 2006-tól 2019-
ig mutatta be a Gyergyói-medence fal-
vainak, etnikumainak népviseletét és 
a textília előállításának folyamatát, és 
ilyen indíttatásból állítottunk össze és 
adtunk közre egy katalógust, Gyergyói 
viseletek a Tarisznyás Márton Múzeum 
gyűjteményében címmel ) 

A rekonstrukciós törekvésekben kü-
lönböző szórványos források állnak ren-
delkezésünkre. Egyik kiindulópontunk 
a szóbeli emlékezet, noha már ritkán 
találkozhatunk olyan emberekkel, akik 
a viselet régi elemeire, azok jelentéseire 
saját tapasztalatukból és a generációk 
közötti hagyományozódás útján em-
lékeznek, mivel a mai idős korosztály 
már az első világháború után született, 
amikor a társadalom változása felgyor-
sította a viselet átalakulását is. Em-
lékeik mindazonáltal még sokuknak 
lehetnek, és számos régi ruhadarabot 
családi ereklyeként megőriztek. Fontos 
forrásnak tekinthetők a régi fotográfi-
ák: jóllehet a fekete-fehér felvételekből 
nemigen lehet színekre következtetni, 
a különböző korokból származó fotókat 
időrendi sorrendbe helyezve kivehetők 
az egyes viseletelemek változásai. Eze-
ken jórészt a szebb, ünnepi ruhadara-
bok jelennek meg, mivel a fotózkodás 
kezdetben ritka alkalomnak számított. 

N

A gyergyói  
székely népviselet

Borsos J. Gyöngyi – Szőcs Levente

Gyergyócsomafalvi női lájbi

Akik igényt tartanak  
erre az öltözéktípusra,  

egyre gyakrabban inkább 
az uniformizálódott 

„székely ruha” 
előtti hagyományos 

változatokat keresik.
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A fotók mellett különféle rajzokon is 
fellelhetők a gyergyói viselet ábrázo-
lásai, például Haáz Ferenc Rezső vagy 
a Gyergyó festőjének titulált Karácsony 
János képein. Írott, levéltári források 
is segítségünkre lehetnek, különösen 
fontos megemlíteni a hozománylevelet 
(perefernumlevél, pernefóriumlevél), 
amely lajtsromba vette azokat a java-
kat, amelyeket a lány a házasságba 
vitt, s ily módon részletes leírást nyúj-
tott a ruhatár elemeiről, azok anyagá-
ról, az egyes darabok értékéről. Végül, 
de nem utolsósorban támaszkodha-
tunk a témára vonatkozó kutatásokra, 
néprajzi szakirodalomra, összefoglaló 
szándékú művek mellett a tanulmá-
nyokban megjelenő, elszórt adatokra. 
Jelen írásunkban ezen források alapján 
próbálunk vázlatos képet nyújtani erről 
a hagyományos viseletről. 

Felsőruhák

A női felsőruházat legfontosabb, ma is 
viselt elemei a szoknya (rokolya), az ezt 
kiegészítő kötény (előruha, előkötő), va-
lamint a mellény (lajbi, lájbi). Készül-
hettek házilag szőtt vászonból (gyap-
jú, kender, fejtő, vegyes), később gyári 
anyagokból is. A jellegzetes, csíkos min-
tás szőttesek korábban még gyapjúból, 
a gyapot elterjedésével egyre inkább 
festett pamutszálból, fejtőből készül-
tek. Az ebből szőtt, koronként változó 
hosszúságú rokolyákat szalaggal, bár-
sonypánttal díszítették, aljára a szőttes 
anyag kopásának megakadályozására 

kefezsinórt varrtak. Egy-egy leány vagy 
asszony rokolyája gazdag jelrendszer 
hordozója is volt: szabása, a csíkok szé-
lessége, színe, egymáshoz viszonyított 
helyzete, tagolása nemcsak viselője 
származási helyéről, hanem gazdasá-
gi, társadalmi státuszáról, élethelyze-
téről is árulkodott. A piros szín hiánya 
jellemezte például a sötét tónusú, gyá-
szos vagy böjtös, félböjtös rokolyákat, 
valamint az idős asszonyok viseletét. 
A rokolya és lajbi között nem mutat-
kozhatott meg az ing, ezért néha váll-
ra felölthető hámistrangot varrtak 
a szoknya felső felére, hogy ne tudjon 
lecsúszni. 

Az előruhák anyaga régiesebb for-
májában megegyezett a rokolyáéval, 
majd – külső beavatkozás hatására is – 
megjelentek az egyszínű (fehér, zöld, pi-
ros, fekete) gyolcs- és selyemkötények. 
A felsőtestet borító ruhadarabok közül 
a 19. században még hordott hímzett bá-
ránybőr mellesbunda (bundika) helyét 
teljesen átvették a textíliából készült, 
eredetileg a szoknya alapanyagával 
és mintájával összhangban álló szőt-
tes mellények, melyeket bársonnyal, 
paszománnyal, gyöngyös gimbbel, 

porcelángombokkal díszítettek. Később 
a mellények alapanyagaként elterjedt 
a bársony és a virághímzéssel is ékesí-
tett selyem. A már említetteken kívül 
használatban voltak a különböző ujjas 
felsőruhák: a posztóujjasok, a posztóból 
és/vagy egyéb gyári matériából készült, 
kiskabátszerű kurtik, valamint a véko-
nyabb bolti vásznakból varrt, azonos 
anyagú szoknyával akár rend ruhát al-
kotó blúzszerű vizitkák. 

A férfiak felsőruháinak előállításá-
ban a gyapjú és a bőr játszott elsődle-
ges szerepet. A legrégibb ujjatlan fel-
sőruha a szőrös bőrből készült, színes 
gyapjúhímzéssel díszített, vállon vagy 
elöl záródó mellesbunda volt, ujjas 
felsőruhaként pedig ködmönféléket, 
kozsókot, bundát viseltek. A melles-
bundát idővel felváltotta a fekete posz-
tómellény vagy lajbi/lájbi, a bőrujjasok 
mellett/helyett pedig egyre népsze-
rűbbek lettek a hasonlóan fekete vagy 
szürke posztóból készült zekék, ujjasok 
(ezek egyik fajtája a mára már jórészt 
feledésbe merült hosszú szokmány), 
a később egyre inkább városias min-
tát követő rövid kabátfélék. Jellegze-
tes darabja a férfiviseletnek a testhez 
álló, katonás jellegű fehér posztónad-
rág, azaz harisnya  Zsinórozásának 
színe, gazdagsága eredetileg jelsze-
repet töltött be, megmutatta, milyen 
rendű-rangú a viselője. Később a mó-
dosságot, életkort tükrözte a viselet, 
mára pedig jobbára csak a helyi iden-
titást fejezi ki. Az első világháború vé-
gétől a harisnyát fokozatosan elkezd-
te felváltani a szürke háziszőttes vagy 

Gyergyócsomafalvi rokolya Gyergyói férfi harisnya

A férfiak felsőruháinak 
előállításában  

a gyapjú és a bőr 
játszott elsődleges 

szerepet.
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gyári anyagú bricsesznadrág, priccses 
nadrág 

Alsóruhák

A női alsóruhák közé sorolható 
a hosszúing, a két részből összevarrt 
pendelyes ing, a különálló pendely 
és ing, az alsószoknya, a csórényakú 
ing és a legkésőbb megjelent száras-
bugyi. Anyaguk funkciótól és történe-
ti kortól függően változott: eredetileg 

házi kender- és gyapotvászonból, 
a bolti gyolcs általánossá válásával 
finomabb, vásárolt anyagból varr-
ták. Típustól, rendeltetéstől függően 
díszíthették hímzéssel, letűzéssel, 
csipkével, fodorral, stikkolással, da-
rázsolással. A vastagabb rokolya és 
a vékonyabb alsószoknya között át-
menetet képező ruhadarab volt a szí-
nes, leggyakrabban piros csíkozású, 
fehér porcelánrokolya, melyet adott 
esetben felsőruhaként is viseltek, 
hogy a munkásabb szőttes rokolyát 

kíméljék, például nyári munkák 
esetén  

A férfiak alsóruhái (lábravaló vagy 
gatya, ing) a női ruhákéval megegyező 
vászonfélékből készültek. Az ing szer-
kezetében a női inghez hasonlított, 
díszítésében kevésbé volt változatos. 
A viselet tartozéka volt az ing kézelőjén 
viselt, különösen hideg idején jó szol-
gálatot tevő, színes gyapjúból készült 
karmantyú, melyet a legény általában 
választottjától kapott, s mely később 
az ünnepi öltözet részévé vált.

Gyergyói kurti (vizitka)

Gyergyóújfalvi női mellény eleje és háta

Gyergyói csepesz
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Fejfedők

A fejfedők nemcsak a fej védelmére 
szolgáltak, hanem társadalmi státuszt 
is jeleztek. Nőknél: fedetlen fővel, lee-
resztett vagy koszorúba tűzött hajjal 
csak a hajadonok jártak, férjes asszo-
nyoknak viselniük kellett valamilyen 
fejfedőt felkontyolt hajukon. Ennek 
egyik változata a kendő (szőrkendő, 
kartonkendő) volt, melyből a fiatalab-
bak világosabb, az idősebbek sötétebb 
színűt kötöttek fel. Viseltek ugyan-
akkor falusi specialisták által készí-
tett főkötőt, csepeszt, általában fekete 
selyemből és keményített csipkéből, 
gyönggyel és szalaggal díszítve. A fő-
kötőt széles pántlikával kötötték meg 
az áll alatt, alkalmanként fehér ken-
dővel is leborították oly módon, hogy 
a kendő eltakarja a csepesz fodrait. 
A csepeszt az első világháború után 
már reprezentatív célból, jelesebb ese-
mények alkalmával vették fel. Hideg 
időben könnyebb gyapjúból készült 
hárászkendőbe, nagykendőbe bur-
kolóztak 

A férfiak a nőktől eltérően családi 
állapotuktól függetlenül is fejfedőt vi-
seltek: süveget, posztókalapot vagy fe-
kete báránybőr kucsmát. A 19–20. szá-
zadra már csak e két utóbbi maradt 

használatban. A kalap színe, formája, 
viselési módja tulajdonosa identitásá-
ról árulkodhatott. Nyári mezei munkák 
alkalmával mind a nők, mind a férfi-
ak szalmakalapot is hordtak. A kala-
pok, kucsmák díszítményei jelezték, 
hogy viselőjük milyen (kor)csoporthoz 
tartozik – a kalapba tűzhető, élő vagy 
művirágból kötött bokréta a fiatal, há-
zasulandó, illetve besorozott legények 
kiváltsága volt.

Lábbelik

Férfiaknál és nőknél egyaránt rég-
óta és általánosan hordott lábbeli volt 
a különböző változatokban élő, kordo-
ván- vagy borjúbőrből készült csizma, 
főként ünnepeken. Emellett vagy he-
lyette, évszaktól és alkalomtól függő-
en meghonosodott a férfiak körében 
a bakancs, a nőknél pedig a száras cipő, 
majd a félcipő, spanglis cipő. Ezeknél 
jóval olcsóbb és könnyebben előállít-
ható lábravaló volt a szintén elterjedt, 
disznóbőrből készült bocskor. Általános 
elterjedését és használatát bizonyítja, 
hogy az 1800-as évek közepén Gyergyó-
szentmiklóson még tizenkilenc tímár 
foglalkozott a bocskorkészítéssel. Vise-
lése a 19  század derekától rohamosan 

hanyatlott, s bár egyes munkákra (er-
dőlésre, aratásra) még a 20. században 
is hordták, alkalmasabbnak tartván 
a csizmánál, egyre inkább a szegény-
ség/szegényesség viseletévé és szimbó-
lumává vált. 
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Gyergyói férfi kabát (ujjas) Gyergyószárhegyi rokolya. Szőcs Levente fényképei

Női ing
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„A természet teljességének átélésében sok-
kal inkább a bennünket körülvevő élő-
lények iránti érzelmeink vezérelnek. 
Mivel mi magunk is a természet része 
vagyunk, ezért lehetünk képesek arra, 
hogy a természetet ne csupán értel-
münkkel fogjuk fel, hanem szívünkkel 
is. A sokféle módon elérhető azonosulás 
a teremtett világgal életerőt és reményt 
ajándékoz számunkra egy olyan kor-
ban is, amikor az emberi tevékenység 
ezt a világot egyre nagyobb mértékben 
veszélyezteti.” (Gunter Steinbach)

A Gyergyói-medence növényvilágát 
számos fizikai és biológiai tényező be-
folyásolja. De lássuk, hogy melyek azok 
a fizikai tényezők, amelyek egyedivé te-
szik a gyergyói tájat és annak flóráját: 
földrajzi elhelyezkedés, földtani szerke-
zet, domborzat, éghajlat, vízrajz, talaj, 
éghajlat 

Földrajzi elhelyezkedés szempont-
jából az európai kontinens középső ré-
szén, és azon belül a Keleti-Kárpátok 
nyugati peremvonulatában helyezkedik 
el. Egy tipikus zárt, hegyközi medence, 
ami azt jelenti, hogy egy kiterjedt sík 
medencealjzatot hegyek öveznek, ko-
szorúznak minden oldalról.

Nyugaton a Görgényi-havasok és 
a Hargitai-havasok északi részének an-
dezitekben gazdag vulkanikus vonulata 
határolja. Keleten a Gyergyói-havasok, 
amelyeknek központi részét a ditrói 
szienit tömzs alkotja. A vonulat többi 
részét kristályos palák (szericites, klo-
ritos palák), amelyek közé kristályos 
mészkövek és márvány, kisebb mérték-
ben dolomitok ékelődnek be. Ezeknek 
a kőzeteknek a felaprózódása követ-
keztében a felszíni vizek és a hegyek-
ből lerohanó patakok a medencét nagy 
mennyiségű hordalékkal töltötték fel, 
így az hozzájárult a talaj képződéséhez. 
A medencét északon a ditrói küszöb, 
míg délen a marosfői küszöb zárja le.

Ha az éghajlatot röviden jellemez-
zük, elmondhatjuk, hogy hideg, zord. 

Találóan úgy mondják, hogy Gyer-
gyóban a tél hat hónapot tart, és hat 
hónapig nincs meleg, a nyár pedig 
valamelyik augusztusi napra esik. 
(Mellékletünkben közölt írásában Seer 
Mihály így idézi a több változatban el-
terjedt szólást: „Gyergyóban kilenc hó-
napig hideg van, és három hónapig 
nincs meleg” – szerk. megj.) Ebben van 
is némi igazság, mert az átlagos évi hő-
mérséklet elmarad az azonos szélességi 
körön elterülő tájegységekétől.

Meghatározó tényező a tengerszint 
feletti magasság és a zárt hegyközi jel-
leg, aminek következménye a hőmér-
sékleti inverzió. Erre érzékenyen re-
agálnak az egyes növénytársulások, 
megváltozik a függőleges övezetesség 
– pl. felcserélődik a fenyő és a bükk öve-
zete – és az erdők elterjedése, összetéte-
le. Inverzió esetén a medencét sűrű köd 
borítja, míg a környező hegyek ragyogó 
napsütésben fürdenek.

A medence talajának, típusainak ki-
alakulásában számos fizikai és kémiai 
tényező játszott közre (kőzettani, geo-
morfológiai, éghajlati, vízviszonyok és 
növényzet). A Gyergyói-medence belső 
részének sík területein a hidromorf ta-
lajtípus a gyakori, ami általában a Ma-
ros árterületeire és beömlő nagyobb pa-
takok torkolatrészeire jellemző. Sokfelé 
előfordul – igaz, hogy csak foltokban 
– a vízzel telített tőzeges láptalaj, amit 
a gyergyóiak feneknek vagy mohosnak 
neveznek. A hegylábaknál elterülő egy-
kori fás területek, az irtásgyepek ta-
lajára a közepes víztelítettség jellemző. 
Ezeket a típusokat mezofil talajoknak 
nevezzük, amelyek tápanyagban gaz-
dag humuszos talajok, és kémhatásuk 
lehet savas vagy bázikus. A lucfenyve-
sekre jellemző a podzoltalaj, ami a kilú-
gosodás és az elsavanyodás eredménye, 
a szerves anyagok lebontásában nagy 
szerepet játszanak a gombák. Gyéreb-
ben és csak kis területen van a kör-
nyéken a lombhullató erdők talajára 

A Gyergyói-medence 
növényvilága

Csíki Károly 

Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus)
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Gyergyó

A medence biogeográfiai 
szempontból az erdős 

övezethez, és azon belül  
a tobozos erdők 

övezetéhez tartozik, 
kivéve a Marost kísérő 

területeket.

jellemző barna erdőtalaj. Szintén rit-
kábban fordulnak elő a váztalajok, ahol 
a termőréteg vékony, nincs összefüggő 
növénytakaró.

A Gyergyói-medence flórájáról

Egy földrajzi táj növényfajainak összes-
ségét flórának nevezzük, amelyet a táj-
egység földrajzi-környezeti viszonyai 
határoznak meg  Összetétele a meden-
ce földrajzi hovatartozását is jelzi, de 
a szomszédos területekkel való hason-
lóságát, illetve a különbözőségeket is 

megmutatja. A medence biogeográfi-
ai szempontból az erdős övezethez, és 
azon belül a tobozos erdők övezetéhez 
tartozik, kivéve a Marost kísérő árterü-
leteket, mocsarakat, kaszálókat, legelő-
ket és mezőgazdasági művelésre fogott 
területeket. Az ismert fajok besorolása 
földrajzi flóraelemtípusok szerint törté-
nik. Ilyen típusok:

Európai, amelyek közé a legelter-
jedtebb lucfenyő (Picea abies) is tarto-
zik. Uralkodó fafajta, összefüggő erdő-
ségeket alkot, 900 métertől a hegyek 
gerincvonaláig, és nincs alsó határa 
a medencében. Gyakran vegyesen él 
a jegenyefenyővel, ritkábban a bük-
kel társultan. Elterjedésének fő oka az, 
hogy közömbös a talaj anyakőzetére, de 
a mészköves talajokon állományai fej-
letlenebbek. A tőzeges, lápos területeket 
sem kedveli, ám az idők folyamán ki-
alakultak tőzegmohás, lucos társulá-
sok is. Ha a lucfenyő övezetes zónáját 
vesszük figyelembe, akkor annak leg-
nagyobb területi egysége a hölgymá-
los (Hieracium murarum) és lucfenyves 
társulása. Az irtások vagy széldöntött 

területek helyét birtokba veszi a málna 
(Rubus idaeus), erdei szamóca (Fragaria 
vesca). Jellegzetes virága az erdei deréce 
(Epilobium angustifolium). Ritkábban, 
de előfordul a szeder (Rubus). Az így ki-
alakított, magasabban fekvő gyepes te-
rületeket havasi legelőnek nevezzük. Ide 
hajtják fel legeltetni a pásztorok a nyá-
jaikat tavasztól (Szent György napjától) 
késő őszig (Szent Mihály napjáig). A le-
geltetés következtében megjelenik a ve-
res csenkesz (Festuca rubra), de túllegel-
tetés esetén uralkodóvá válik a szőr fű 
(Nardus stricta). Ezeken a legelőkön elő-
fordul a havasi lórom (Rumex alpinus), 
fehér zászpa (Veratrum album), tavaszi 
tárnics (Gentiana verna), szakállas ha-
rangvirág (Campanula barbata), hegyi 
árnika (Arnica montana), havasi sisak-
virág (Aconitum napellus). A lucfeny-
ve sek tisztásain, irtásain megjelenik 
a sédbúza (Deschampsia flexuosa), pa-
lástfű (Alchemilla monticola), hegyi 
pacsirtafű (Poligala vulgaris), szárta-
lan bábakalács (Carlina acaulis). A fe-
nyő a medencében élő lakosság jelké-
pe, meghatározója, formálója, eltartója 

Sárga gyűszűvirág (Digitalis grandiflora) Gyepes nőszirom (Iris ruthenica)
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volt, életét végigkísérte a bölcsőtől a ko-
porsóig. A gyergyói ember a lucfenyőt 
veresfenyőnek nevezi, így honosodott 
meg az elnevezése.

Szintén európai flóraelem a kocsá-
nyos (Quercus robur) és kocsánytalan 
tölgy (Quercus petreae), amely vidé-
künkön kevés helyen fordul elő, a ma-
dárberkenye (Sorbus aucuparia), amely 
a lucosok erdőszéleit kedveli, a közön-
séges mogyoró (Corylus avellana). A lu-
cosok gyepszintjében tömegesen fordul 
elő a széleslevelű perjeszittyó (Luzula 
syilvatica). A nedves, üde helyeken rit-
kábban, de előfordul az európai zer-
geboglár (Trollius europaeus). Az er-
dőszéleken a tavasz színfoltja a berki 
szellőrózsa (Anemone nemorosa), bog-
láros szellőrózsa (Anemone ranunculoi-
des). Patakok mentén, vízzel átitatott 
partszéleken a tavasz igazi színfoltja 
az élénksárga hegyi gólyahír (Caltha 
laeta) vagy a mocsári gólyahír (Calt-
ha palustris). Jellegzetes tavaszi nö-
vény a pettyegetett levelű orvosi tüdőfű 
(Pulmonaria officinalis). A patakok völ-
gyében ritkábban, de előfordul a kékes 
virágú harangláb (Aquilegia vulgaris). 
A tápanyagban gazdag, laza talajokon, 
nyirkos erdőrészeken az aljnövényzet-
ben gyakori az erdei pajzsika (Dryop-
teris filix-mas). Nyirkos erdők, ligetek, 
tápanyagban gazdag cserjések kedves 
virága a kikeleti hóvirág (Galanthus 

nivalis). Szórványosan előfordul a na-
pos erdőrészeken, vágásokban a sárga 
gyűszűvirág (Digitalis grandiflora)  Ár-
nyas erdők, mészkőben gazdag talajok 
igazi dísze a veszélyeztetett boldogasz-
szony papucsa (Cypripedium calceolus), 
turbánliliom (Lilum martagon), nemes 
májvirág (Hepatica nobilis). Kora tavasz-
szal a lucosok, az elegyes erdők szélein, 
patakok mentén, gyakran találkozha-
tunk az üde virágzatú farkasborosz-
lánnal (Daphne mezerum). Kaszálóré-
teken megtalálható a ciklámen színű 
barátszegfű (Dianthus carthusianorun), 
vagy a száradó szénafűben a zörgőfű 
(Rhinanthus minor), mezei varfű (Knau-
tia arvensis), vagy az apró fehér virágú 
békalen (Linum catharcticum). A hegy-
lábak területein, a szárazabb termőhe-
lyeken mogyorót találunk (Coryles avel-
lana), kecskefűz (Salix caprea) jelenik 
meg szétszórtan vagy kisebb foltok for-
májában. A savasabb területeken gya-
kori – főleg a nyugati és déli kitettségű 
hegylábakon – a közönséges boróka (Ju-
niperus communis).

Szintén az európai flóraelemhez tar-
tozik a tölgyfa, amiből mára hírmon-
dónak is alig maradt egy-két helyen. 
Alfalu határában a Maros árterüle-
tén hajdanán gyakori volt a tölgyerdő. 
Erre utal a Csereponk határnév is (helyi 
használatban a tölgyet cserefa néven 
ismerik). A település terjeszkedésével 

a Mocsár, Felsőmező, Alsó- és Felső-Fe-
nek részeken, a vízelvezető árkok ásá-
sával sok elkorhadt tölgyfa maradvá-
nya került a felszínre.

Eurázsiai az erdeifenyő (Pinus syl-
vestris), nyír (Betula pendula), rezgő nyár 
(Populus tremula), a kecskefűz (Salix cap-
rea), gyepes nőszirom (Iris ruthenica), 
a pusztai árvalányhaj (Stipa pennata)   

Az erdei fenyő őshonos faj, a harmad-
időszakban hódította meg Európát. Ösz-
szefüggő, kisebb állományai foltokban 
maradtak meg (Szárhegy, Vasláb, Szent-
miklós), szétszórtan, magányosan több 
helyen is előfordul. Az eljegesedés kor-
szakában a felmelegedések és lehűlések 
következtében az északi és déli határa 
többször eltolódott. A népi megnevezése 
luc vagy lucs.

Nyíresek: gyakori, kiterjedt területe-
ket borítottak be, de részben letarolva 
ma is érdekes színfoltját képezik a me-
dencének. Valamikor a Maros árte-
rületétől a hegyek lábáig húzódtak, de 
az erőltetett mezőgazdasági területek 
növelése miatt sok helyről teljesen el-
tűntek. Erre utalnak a nyírrel kapcso-
latos dűlőnevek is: Nyírfő, Kövesnyír, 
Baktanyíre, Nyírkert stb. Elterjedésé-
nek az éghajlat és a savas kémhatású 
talaj kedvezett.  

Közép-európai a jegenyefenyő (Abies 
alba). Állománya nem alkot összefüggő 
erdőségeket. Ezt a lassan növő fát már 
csemetekorában gyakran vágják, főleg 
karácsony előtt.

A bükk (Fagus sylvatica) egyre ritkáb-
ban fordul elő. Mint értékes fát, nagy 
részét kiirtották, pedig hajdanán sok-
felé lehetett, erre egyes helynevek is 
utalnak: Vár-bükk, Oláh-bükk, Bakta 
gerince (Kicsi- és Nagybükk). A felso-
rolt helyeken ma már alig, vagy egy-
általán nem találunk bükkfát. Érdekes 
jelenség a bükk és a fenyő zónájának 
a felcserélődése a hőmérsékleti inver-
zió következtében. A tengerszint feletti 
magasság szerint a Gyergyói-medence 
a bükkösök övezetében helyezkedik el, 
de ez az erdőtípus nagyrészt hiányzik 
innen. Kisebb, összefüggő állománya 
Marosfő határában fordul elő.

Farkasboroszlán (Daphne mezerum)

A tengerszint feletti 
magasság szerint 

a Gyergyói-medence 
a bükkösök övezetében 

helyezkedik el, de ez 
az erdőtípus nagyrészt 

hiányzik innen.
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Gyergyó

A hegyi juhar (Acer pseudoplatanus)  
A medence alacsonyabb, déli és nyuga-
ti oldalain fordult elő gyakrabban, amit 
a következő helynevek igazolnak: Jáho-
ros-tető, Külső- és Belső-Jáhoros-tető. 
Ma is találunk ritkábban juharfát, de 
összefüggő erdőségeket ma már nem 
alkot  

Alpesi-kárpáti flóraelem a vörösfe-
nyő (Larix decidua). Értékes fája, gyors 
növekedése és viszonylag kevés kárte-
vője miatt kedvelt fa. A Gyergyói-me-
dencét övező hegyekben nem gyakori. 
Erőteljes, mélyre hatoló gyökerei miatt 
ellenálló a széllel szemben, ezért sok 
helyen telepítik. Szép, sávos telepítése 
látható a Békény völgyében, az Oláh-
Bükk keleti hegyoldalában. Helyi meg-
nevezése lárics.

Cirkumpoláris elem a hamvas éger 
(Alnus incana), fürtös bodza (Sambucus 
tacemosa), a fekete (Vaccinium myrtilus) 
és vörös áfonya (Vaccinium vitis-idaea)  

Balkáni elem a hegyi komócsin (Ph-
leum montanum), Teleki-virág (Telekia 
speciosa)  

Kozmopolita faj a nedves réteket, 
tocsogós helyeket kedvelő békaszittyó 
(Juncus effussus), fakó muhar (Setaria 
pumila), a rétek, legelők, erdőszélek, 
útszegélyek, taposott gyomtársulá-
sok gyakori növénye a lándzsás- vagy 
keskenylevelű útifű (Plantago lanceo-
lata), a verőfényes, közepesen száraz 

talajokat kedvelő pásztortáska (Capsella 
bursa-pastoris), vadrepce (Sinapis ar-
vensis) 

A Gyergyói-medencét hajdanán szá-
mos láprét borította, főleg a Maros 
árterületein, amelyeket az idők folya-
mán lecsapoltak. A legnagyobb lápos 
területeket Vasláb, Remete, Borzont 
határában találjuk, ezek a növényta-
ni változatosság, az egyedi endémikus 
és reliktumfajok jelenléte miatt védett 
területek. Ezeken a területeken tőzeg-
mohás lápfoltok, zsombékos magas-
sásrétek mellett nedves kaszálórétek, 
legelők, patakmenti égeresek, füzesek, 
kis foltokban fenyvesek találhatók.

Jellegzetes társulások a lápos te-
rületeken a kékperjés rétek, a sédbú-
zás mocsárrét, különböző sások, nád. 
Ezeknek a lápos területeknek igen 
nagy a jelentőségük, mert a pleiszto-
cén eljegesedést átvészelő fajok ösz-
szegyűjtő és megtartó fészkévé váltak, 
és ezeken a helyeken maradtak fenn 
napjainkig. Nagyrészük veszélyezte-
tett vagy ritka faj. Ezek közül néhány, 

amely védettséget élvez: jogaros ka-
kascímer (Pedicularis sceptrum-caro-
linum), gyíkvirág (Cnidium dubium), 
kereklevelű harmatfű (Drosera rotun-
difloria), mocsári hízóka (Pinguicula 
vulgaris), zergeboglár (Trollius europa-
eus), fűzlevelű gyöngyvessző (Spiraea 
salicifloli), kék csatavirág (Polemoni-
um caeruleum), szibériai hamuvirág 
(Ligularia sibirica), szibériai nőszirom 
(Iris sibirica), széleslevelű ujjaskosbor 
(Dactylorhiza majalis), réti kardvirág 
(Gladiolus imbricatus), szibériai cicka-
fark (Achillea impatiens), kornistárnics 
(Gentiana pneumonanthe).

Érdekességként meg kell említenünk 
a Gyergyói-havasokban, a Pricske-nye-
regben található láprétet (a legmaga-
sabban fekvő láprét), amely napjainkra 
feltöltődött.

A sajátos éghajlati viszonyok miatt 
a mezőgazdasági területek legfőbb kul-
túrnövénye a burgonya (Solanum tu-
berosum). Helyi megnevezése: pityóka. 
Gabonafélék közül gyakori az őszi búza 
(Triticum aestivum), rozs (Secale cere-
ale), árpa (Hordeum vulgare), zab (Ave-
na sativa). Szárhegy, Vasláb, Remete 
határában közkedvelt a fejeskáposzta 
(Brassica oleracea). A termesztett növé-
nyek közül a kender (Cannabis sativa) 
és a len (Linum usitatissimum) teljesen 
eltűnt.
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valami állandó, akkor a gyergyói népi 
építészetben ez a változás. A rendelkezé-
sünkre álló adatok alapján megállapít-
hatjuk, hogy a 18. században építészeti-
leg Gyergyó is betagozódott az egységes, 
nagyjából mindenfelé az ereszes ház-
formát előnyben részesítő székelyföldi 
„körképbe”, hogy aztán a Belső-Erdély 
felől elterjedő háztípus váljon itt általá-
nossá, fejlődjön önállóan tovább. Ponto-
san ebből a változásból adódóan eddig 
sokféleképpen írtak Gyergyó építésze-
téről. Érdekes példaként említhetem, 
hogy miközben Horger Antal 1902-ben 
a Néprajzi értesítőben a csíki ablak-
rácsozatokról értekezve azt írja, hogy 
Gyergyón átutazva egyetlen székely 
házat sem látott, 1909-ben megjelenik 
S. Kováts József A székely ház és udvar 
a Gyergyói-medencében című könyve, 
amely részletesen bemutatja az ere-
szes székely házat. Ugyanakkor még 
az 1990-es években végén is állt a Se-
lyem-udvarban egy ereszes ház, amely 
az 1830-as években épült.

Pár szó  
a településszerkezetről
Az itteni településszerkezet legalább 
akkora értéket képvisel, mint maga 
a települések épített öröksége. Ez a sajá-
tos székely településszerkezet, amelyet 
tízesek rendszereként emlegetnek, va-
lójában a nagyállattartással foglalkozó 
nagycsaládok szigetekként elhelyezke-
dő telepeiből alakult ki. Katasztrófavé-
delmi szempontból is jó megoldás ez: 
a „tízesek” általában egymáshoz közel 
fekvő, de jórészt különálló település-
részek. A köztük levő távolság értékes, 
mert megakadályozza a tűz terjedését, 
illetve biztosítja a vadak átjárását. Ha 
leégett Felszeg (vagyis az átfolyó patak-
víz folyásához viszonyított felső tízes), 
akkor megmaradt Alszeg, vagy fordít-
va, s a másik tízesbe a rokonsághoz, 

komasághoz áttelepedett kárvallot-
tak újraépítették az elpusztult telepü-
lésrészt, ha azt érdemesnek tartották, 
vagy esetleg egy újat építettek, kalá-
kában. Ha minden szeg leégett, előfor-
dult, hogy új falut építettek. Gyergyóúj-
falu így jött létre. Eredetileg a templom 
a „tízesektől” távolabb épült, így tűz 
esetén védettebb volt. Helyette a tí-
zes központját a harangláb pontozta. 
A „tízesek” esetében meghatározó volt 
a családi birtok, mely miután több te-
lekrészre oszlott, az egymást követő 
generációk igényeihez igazodva, közök 
és zsákutcák/kutyaszorítók alakultak 
ki. Az eredmény egy, a levélerezethez 
hasonló hálózat, amelynek nagyon 
rendetlennek tűnő parcellaszerkezete 
tulajdonképpen hű tükre a középkori 
székely katonai demokráciának 

A fából építkező települések a Maros-
ra vagy a beömlő patakokra támaszkod-
nak, vizük létfontosságú az állattartás 
és a tűzoltás szempontjából. Néhány 
település később az átfolyó patak folyá-
si irányára merőlegesen is terjeszked-
ni kezdett, ekkor alakultak ki a vízre 
járó kis szűk utcák – ezeknek sajnos 
ma már jórészt megszűnt a szerepe, így 
gyakran felvadulnak, máskor meg gya-
logos rövidítőkként élnek tovább.

Nem minden település esetében 
alakul ki az Alszeg–Felszeg rendszer, 
Csomafalván például van Alszeg, de 
Felszeg helyett (a Maros folyásirányá-
hoz viszonyítva) az árterület peremén 
levő magasabb dombokra építkeztek, 
így az ottani településrészek az először 
megtelepedő családok neve után ismer-
tek: Farkas-domb, Dávid-domb, hason-
lóan ahhoz, ahogy egyes szegek szintén 
családnevet viselnek: pl. Korpos-szeg. 
Vagy egyszerűen csak Szegelet (Gyer-
gyóújfaluban).

Mára a gyergyói településeken a sze-
gek közötti részek egybeépültek, így már 
csak térképen láthatjuk, hogy a par-
cellaszerkezet miként rajzolja ki ezek 

Dióhéjban Gyergyó 
építészetéről

Köllő Miklós 

Ha

A 18. században 
építészetileg Gyergyó 

is betagozódott az 
egységes, az ereszes 
házformát előnyben 

részesítő székelyföldi 
„körképbe”, hogy aztán 

a Belső-Erdély felől 
elterjedő háztípus váljon 

itt általánossá.
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helyét. Meg kell itt jegyeznünk, hogy 
a tízesek esetében nem jobbágytelkek-
ről van szó, így szükség szerint a telek-
hez még lehet vásárolni területet, vagy 
el is lehet egy részét adni: egyszóval 
jó nagy zűrzavar jellemzi a tí zesek te-
lekszerkezetét. Dr. Kós Károly finoman 
fogalmaz, amikor azt írja: „A nemzet-
ségi szervezetben élő, nagy-állattartó, 
ekés földműves magyarság csoportos 
településeket hozott létre. E foglalko-
zás és társadalmi szervezet egyes for-
máit... egészen az 1848-as forradalomig 
fenntartotta a földrajzi környezet és 
izoláltság, a periférikus elhelyezkedés, 
a hosszú évszázadokon át teljesített ha-
tárőri szolgálat és az ezzel járó ún. szé-
kely szabadságok. Ez tükröződik telepü-
léseinek jelenlegi szerkezetében is.”1

A település későbbi fejlődése során 
az utcafrontra sorolt, fésűs telkek első-
sorban a tízesek közötti rést töltötték 
ki, majd a települések széltében, a vízre 
merőlegesen jelentek meg. „Míg a régi 
változatos képű utcák lakóit a közös 
származáson és gazdálkodáson alapuló 
összetartás fűzte össze, az új utca külső-
leges fegyelme mögött igen különböző 

eredetű, állapotú és érdekű szomszédok 
húzódnak meg.”2 A gyergyói települések 
jelentős részét ez a fésűs telekszerkezet 
teszi ki, nagyjából egyforma szélességű 
és mélységű telkekkel. A csúfondáros 
gyergyóiak az idegenből idetelepülteket 
gyakran jöttmentként nevezik.

Röviden meg kell említenünk 
még a szűk völgyekre jellemző fordí-
tott telekhasználatot, a havasi, kö-
tetlen elrendezésű udvarokat, illetve 
a Gyergyószentmiklóson előforduló, 
a kézdivásárhelyi udvarterek testvé-
rének tekinthető udvarokat (például 
a Selyem-udvar, amit tulajdonképpen 
egy telekre alkalmazott, tízes logiká-
jú településrésznek tekinthetünk). Itt 
jegyzem meg, hogy az 1567-es össze-
írások kapukról beszélnek, és egy-egy 
kapu mögött több család is lakott, talán 
a székelyeket egyszerre katonáskodás-
ra és adófizetésre bíró Fráter György-i 
adópolitika kijátszásaként...

Néhány esetben az utcák eredetileg 
a patakmederben húzódtak, szép pél-
dáját találjuk ennek Gyergyóremetén. 
Sok esetben a patakokat kiágaztatták 
a településen belül, így a jellegzetes és 

hagyományos utcaképhez hozzátartoz-
nak a „csorgók”, a kapuk melletti kisebb 
gátak. Az így tárolt vizet állatok itatására 
és tűz esetére tartaléknak használták.

A fésűs telekrendszerben a háza-
kat általában a parcella határára épí-
tették, szigorúan vigyázva arra, hogy 
a csepegő (eresz – szerk. megj.) a telek 
határára essen, a ház pedig így hátat 
fordít a mögötte levő szomszédnak – il-
letve általában az uralkodó szélirány-
nak. Így például Gyergyószentmiklóson 
a téli, keleti békényloki szél a hideg, így 
a telek keleti határán volt a csepegő, és 
a keleti szomszéd felé nem nyitottak 
ablakot. A 19. sz. végén Gyergyóban te-
vékenykedő Fejér Dávid doktor javasla-
tára, a tuberkulózis felszámolása vé-
gett elrendelték, hogy mindenki vágjon 
ablakot a keleti falra, a szomszéd felé, 
hogy több fény jusson a lakásba. Abban 
az időben a lakosság erősen ellenezte 
ezeket az ablakokat, s Gyergyószent-
miklóson a köznyelv a szomszéd udva-
rára néző ablakot ma is „Fejér Dávid ab-
lakának” hívja. 

A telkek nagy részén felismerhe-
tő az egykori kettős, baromudvaros 

Gyergyószárhegyi székely ház. Kép: Thoroczkay Thurinszky Pál: Adatok az erdélyi parasztház ismeretéhez. In: Néprajzi Értesítő, 13. évfolyam, 1912.  
Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár (https://adt.arcanum.com/hu) 
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használat emléke. A belső kerítések 
a szarvasmarhák teleltetésére fenn-
tartott részeket, illetve a veteményes-
kerteket zárták körbe. Mára a lakóház 
az udvar utca felőli első részén, a csűr 
pedig hátrább található.

A gyergyói ház tipológiai 
fejlődéséről
A 19. században itt is az ereszes székely 
ház volt az uralkodó, a ránk maradt 
fényképanyag, gyűjtések, illetve az em-
lékezet erről tanúskodik. Gyakorlatilag 
ez az eresz egy olyan szoba, amelynek 
egyik oldala nyitott, legfeljebb léccel, 
kivágásokkal díszített deszkával hatá-
rolták. A század végére ezt lassan ki-
szorította a kétosztatú ház, amelyet 
gyakran egy oldalkamrás megoldással 
bővítettek a ház hátsó, csűr felőli ol-
dalán, és végül uralkodóvá vált az egy 
tengelyre felfűzött, oldaltornácos há-
romosztatú ház, ami a maga mód-
ján nyitott és tovább bővíthető. Ennek 
a háznak a gyergyói sajátossága, hogy 
a tornácnak nincsenek oszlopai (így 
mellvédje sem), tehát a tornácoszlop-
nak statikai szerepe sincs: a szarufákat 
a vonógerendába ácsolják, ami konzol-
ként nyúlik a tornác fölé. Később általá-
nossá vált, hogy a ház csűr felőli részén 
félnyeregtetős megoldással hozzátold-
ják a sütőt (itt kapott helyet a kemence), 
ez ma gyakorlatilag nyári konyhaként 
működik. Rendszerint a ház korábbi 

nyílászáróit a sütőkön lehet felfedezni: 
sajnálták ezeket eldobni, itt pedig még 
fel tudták használni.

A háromosztatú házra visszatér-
ve: érdekes a helyiségek megnevezé-
se – konyha, közepső ház, első ház. Itt 
a „ház” szó szobát jelent, egyértelmű 
visszautalásként az egy „házból” és 
ereszből álló székely házra, akol a „ház” 
tulajdonképpen a konyha volt, itt zajlott 
a háziak élete, itt is aludtak. Mai na-
pig a konyhákat úgy rendezik be, hogy 
az asztal egyik felén délutáni szunyó-
kálásra alkalmas ágy, kanapé, pad van.

Összegzésül: a 20. század gyergyói 
építészete ezt a lineáris, háromosztatú, 
a teljes magyar nyelvterületre jellem-
ző megoldást vitte tovább. A medence 
északi részén levő román települések, 
illetve Vasláb építészete a magyar terü-
letekkel teljesen megegyező. Különbség 
csak a településszerkezetben mutatko-
zik, itt általában hiányoznak a tízesek, 
már eleve tömören alakultak ki a fal-
vak, ezeket egészítik ki a tájban szét-
szórt tanyák  

Az anyaghasználatról 
és a szerkezeti-formai 
megoldásokról

Van olyan ház, amit a szájhagyomány 
szerint a helyben kivágott faanyagból 
építettek – ez a medence belsejében 
fellelhető tölgy volt. Az épületeket a 19. 

század végére szinte kizárólag fenyőfá-
ból építették, a korai épületeknél „boro-
nát”, azaz faragatlan, csak hántott fe-
nyőt használtak, amit „medvegerezdbe 
róttak”. Ez a kevés erőfeszítést igénylő 
megmunkálási/összerakási mód elő-
ször a csűrépítésbe szorult vissza, majd 
itt is teljesen felváltotta a bárddal (pa-
lankáccsal) faragott, „fecskefarkas ge-
rezdbe” (behúzógerezd) rakott építési 
mód. Még később gáteren vágott geren-
dákból építkeztek. Amikor téglaházakat 
kezdtek építeni, akkor ezek alapozásá-
nál a rugalmas faházak sekély alapo-
zását vitték tovább, ebből adódóan – fő-
leg ezeknek a házaknak a délnyugati 
sarkánál, ahol gyakoribb az olvadás/
fagyás jelensége – a téglafalak rendsze-
rint megszakadnak 

Ami a belsőt illeti, a háromosztatú 
házak előbb pórfödémmel (a szaruál-
lásoknak megfelelő vonógerendák fö-
lötti deszkapadlással), majd később 
csapos, de vékony gerendákból kiala-
kított „stakatúrral” készülnek. A sta-
katúr esetében jellemző, hogy a sza-
rufák alatt négy oldalukon faragott, 
vastagabb gerenda van, ezek között 
a mező kitöltése rendszerint csak há-
rom oldalukon faragott gerendákból 
álló, tömör gerendafödémmel törté-
nik. A stakatúrt alulról vakolták, felül-
ről sok esetben szabadon hagyták vagy 
agyaggal tapasztották, ritkán vékony 
téglával burkolták az agyagréteget, 
átvéve a szentmiklósi, városi házak 
megoldásait 

 Székely házak. 2. Gyergyóalfalu, 3. Gyergyótekerőpatak, 4. Gyergyószárhegy. Kép: Thoroczkay Thurinszky Pál: Adatok az erdélyi parasztház ismeretéhez.  
In: Néprajzi Értesítő, 13. évfolyam, 1912. Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár (https://adt.arcanum.com/hu) 
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A tetőket szalmával, dránicával, il-
letve deszkával födték, a cserépfödés és 
a kémény későn terjedt el. Ilyen érte-
lemben beszédes Gyergyószentmiklós 
város 1909-es rendelete, amely a város 
központjában megtiltotta a szalma, 
zsindely, deszka héjazatként való hasz-
nálatát, másfelől ingyen biztosított 800 
téglát annak, aki kéményt akart építe-
ni. Valószínűsíthető, hogy a kémény-
használat elterjedése miatt kopott ki 
az ereszes ház: nagy luxus olyan teret 
építeni, amit csak nyáron használnak.

Az oromfalas megoldás azért is tűnt 
kedvezőbbnek, mert a cserepeket így 
nem kell vágni, illetve kevesebb ku-
páscserépre van szükség – így kevesebb 
a hibalehetőség is. A cserép a szárhegyi 
cserépként ismert, félköríves záródású 
„hódfarkú” cserép, de már az 1920-as 
évek végéről van tudomásunk zsindelyt 
utánzó szürke betoncserépről.

Egyrészt a hanyagul, sokszor csak 
simán a földre helyezett, korhadás-
nak kitett gerendákból készült falak, 
másrészt a kémények hiánya, illetve 
a gyúlékony héjazat miatt valójában 
érthető, miért nem maradt ránk ere-
szes, 19. századi vagy annál régebbi ház 
Gyergyóban. Az utolsó ilyen ház a Se-
lyem-udvarban állt, ezt a múlt század 
kilencvenes éveiben bontották el, hogy 
egy magánkezdeményezésű skanzenbe 
telepítsék át, de végül a nem megfele-
lő tárolás miatt az épület anyaga el-
pusztult.

A boronaházaknál a megmunkálat-
lan rönkök közötti részeket tapasztot-
ták, így a homlokzatokon keskeny ta-
pasztáscsíkok váltakoztak a gömbölyű 
fafelületekkel. Ez az építési mód az is-
tállók esetében maradt fenn. Az 1970-es 
években még állt ilyen épület Gyergyó-
csomafalván, a templommal szembe-
ni, Sövér-féle ház udvarán, mára el-
tűnt. 

A faragott gerendákból álló háza-
kat nem tapasztották, meglepő módon 
ezek a házak bírták a legjobban az idő 
próbáját. Gyakran megesett, hogy a há-
zak hátsó homlokzatát függőlegesen 
deszkázták, illetve a deszkák közötti 
réseket léccel borították. Gyergyóalfa-
luból tudunk olyan példát, amikor ez 
a megoldás az utcai homlokzaton is 
megjelenik 

A gyergyói lakóházak homlokzati fe-
lületképzésében a 19–20. század fordu-
lóján új divatként terjedt el a részleges 
tapasztás és meszelés. Akárcsak Fel-
csíkon és Gyimesben vagy a távolab-
bi Moldvában, csak az ablakok körüli 
részt tapasztották és meszelték.

Érdekes megoldás, hogy a látszó ge-
rendahomlokzat gyakran lécezést kap, 

mintha az egész felületet tapasztani 
szerették volna, de ez sokszor csak dí-
szítő megoldás, mint például Csomafal-
ván a Sövér-féle ház esetén.

A 20. században először a homlok-
zatok tapasztása vált megszokottá (a 
hátsó homlokzat sokszor nem tapasz-
tott, illetve maradt a korábbi desz-
kaburkolás), majd a vakolás került 
előtérbe, a gyergyószentmiklósi ör-
mény, parasztbarokk, illetve későbbi 
örmény házak példájára, és itt – el-
sősorban Gyergyóalfaluban – sajátos, 
a Szent Korona formájából ihletődő 
oromzatdíszítés alakult ki a házak 
utcai frontján. Ugyanekkor Gyergyó-
remetén a fronton a tetősík konzolo-
san kiugrott, és díszes, nagyon vál-
tozatos (gyakorlatilag minden házon 
más) deszkakivágásokkal kialakított 
díszítést kapott az utcai oromfal felső 
részén. Gyakran előfordult, hogy az ol-
dalsó homlokzatok továbbra is lát-
szó gerendákból állnak, míg az utcai 
homlokzat vakolt, városi homlokzatra 
emlékeztet 

A 20. század közepétől polgárias íz-
lésű házak épültek, ezeknél már hi-
ányzott a tornác. Először a lopott ol-
daltornác (tornácbeugró) jelent meg, 
üvegezett verandaként, majd az oldal-
só, udvari homlokzat közepéhez ra-
gasztottak üveges verandát. Ezt kisebb 
dőlésszögű nyeregtetővel (gyakran bá-
doggal) födték, később itt is oromfalas, 
a tető gerincére merőleges nyeregtetős 
megoldást választottak. Az utcai hom-
lokzat különböző deszkakivágásos dí-
szítést kaphatott.

A hetvenes évektől csak kockaházak-
ra, majd emeletes kockaházakra adtak 
engedélyt, a parasztházakat sokszor 
ezek mintájára alakították át  Ma már 
tudunk néhány sikeresen visszaalakí-
tott, vagy a mai kor igényei szerint to-
vábbgondolt parasztházról, így remél-
jük, hogy ezek nem tűnnek el végleg 
a településképből.

A csűrökről

Egész a 19. sz. végéig a ridegtartás volt 
jellemző Gyergyóban, így igazából 
a ma álló nagy csűrök a 20. sz. elején 
épültek, a korábbi szétszórt építmé-
nyek (szénatárolók, kis istállók) össze-
vonásával. S. Kováts József A székely 
ház és udvar a Gyergyói-medencében 
című, 1909-ben kiadott könyve még 
a gazdasági épületeknek ezt a szét-
szórt állapotát örökíti meg. A kis épüle-
teket kiegészítették a havasokban lévő 
szénatárolók, ahonnan télen szánon 
hozták be a szénát.

A 20. század elején épült nagy 
kereszt csűröknek jelentős szerepük van 
a település mikroklímájának kialakí-
tásában. Az istállórészen jellemzően 
lopott tornáccal épültek, ami fölé kon-
zolosan nyúlnak tovább a gerendák. 
Ennek a résznek a közepén van egy fél 
embermagasságú ajtó, itt lehet az istál-
ló padlására kívülről „felhánni” a szé-
nát  Ez a rész Gyergyóremetén teljes aj-
tómagasságot kap, a tető ezen a részen 
föléje magasodik, általában a csűr nye-
regtetőjére merőleges, kisebb nyereg-
tetős megoldással, aminek oromzata 
gyakran díszítést kap. 

A (székely)kapukról

A gyergyói ember beszédjéről ki lehe-
tett találni, ki melyik faluból szárma-
zik; a viselet szintén tükrözte ezt, sőt 
az építészet is, legfőképpen a székely-
kapuknak a 20. század elejére-derekára 
kifejlődött formái. 

Nem mindenhol jellemző a nagy kö-
tött kapu, Alfaluban, Ditróban kevés 
van, itt inkább kis gyalogkapukat talá-
lunk. Csomafalván a nagy kötött kapuk 
többsége ugyanazt a mintát követi, itt 
kialakult egy jellegzetes kapuforma. 
Kilyénfalván a mély, háromoszlopos 
kapu helyett a hat oszlopra épülő kapu 
terjedt el. Szintén sajátosan alakultak 
a gyergyószentmiklósi kapuk, eléggé 
kötött formavilággal, meredekebb szög-
letkötőkkel, míg Remetén gyakorlatilag 
minden székelykapu más. Remetén vi-
szont sajátos a kerítés: fölötte egy ácsolt 
gerendaszerkezeten zsindelyes, kes-
keny nyeregtető fut hosszan. A keríté-
sek mindenütt fából készültek, minta-
világukat Kisné Portik Irén dolgozta fel.

Jegyzetek
1 Dr. Kós Károly: Népi építkezés Kászon-
ban. In: Erdély népi építészete. Kelenföld 
Kiadó. Budapest, 1989. 192.
2 Uo. 193.

A medence északi  
részén levő román 
települések, illetve  

Vasláb építészete  
a magyar területekkel 

teljesen megegyező. 
Különbség csak  

a településszerkezetben 
mutatko zik.
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„Felfedezték a perspektívát – ami azelőtt is létezett, de inkább 
függőleges volt. Az emberek hétköznapjait mély szakralitás szőtte 

át. Egy titok. A mai világból ez hiányzik. (...) A gótika embere azt 
mondta, hogy csukd be a szemed és láss. A reneszánszé azt, hogy 

nyisd ki a szemed és láss. A kettő között nagy különbség van.” 
Éltes Barna

fentebbi gondolatot folytatva a vég-
telenségig elemezhetnénk az euró-
pai világszemlélet további alakulását 
 Giottótól kezdve Masacción keresztül 
Kolumbusz Kristóf felfedezésein át, egé-
szen a kortárs képzőművészeti trendek 
kialakulásáig, de most nem ez a célom. 
Jelen cikk a Gyergyói Szemle tudomá-
nyos, ismeretterjesztő folyóirat 2020-as 
számába írt, Gyergyói képzőművészek 
nemzetközi kontextusban című tanul-
mányom rövid átirata, amelynek első-
rendű célja bemutatni néhány gyergyói 
képzőművészt. Felkértem néhányukat, 
hogy küldjenek fényképeket a fontos-
nak tartott munkáikról, valamint kö-
zöljék az alkotások mellé társított gon-
dolataikat. A tanulmányban e munkák 
révén kísérletet teszek a műkedvelő 
közönség és a kortárs művészet közöt-
ti távolság áthidalására. Tudjuk, hogy 
a jelenkori művészettől a legtöbb ember 
fél, akárcsak a matematikától, mert 
nem érti, vagy úgy véli, hogy nem érti 
azt – ezért nem is törekszik arra, hogy 
befogadja. Egyszerű annak az oka, 
hogy miért tartózkodunk, idegenke-
dünk a művészettől: nem tanultunk 
meg beszélni azon a nyelven, amelyen 
kortárs művészeink és műveik szólnak 
hozzánk. Egy számomra igen jelentős 
alapgondolatból indulok ki, miszerint 
„a látás önmagában nemcsak érzéke-
lés (fiziológiai), hanem ismeret, tudás, 
emlékkép, képzelet (pszichológia és 
szociológia)  Mindezek kölcsönhatás-
ban működnek együtt, a látás egyszer-
re az érzékelésnek és az individuális és 

kollektív tapasztalásnak az együttese, 
következménye.”1

Baricz-Tamás Imola 2012-ben több 
mint száz, a gyergyói térségből szár-
mazó hivatásos képzőművész, művé-
szettörténész és műépítész nevét gyűj-
tötte össze,2 akiket egy újságcikkben 
lehetetlen volna mind bemutatni. Ez 
a szám az elmúlt tíz évben természete-
sen csak gyarapodott. Minden gyergyói 
településnek megvannak a saját mű-
vészei, akiket külön-külön művészet-
történeti kontextusba kellene helyez-
ni. Elég csak az alfalvi képzőművészek 
népes csoportjára gondolnunk. Jó példa 
erre Horváth Levente, Barcsay-díjas fes-
tőművész 2021. évi kiállítása a gyergyó-
szentmiklósi Karancsi-teremben, ahol 
a saját gondolatait bemutató kisfilm 
mellett Túros Eszter művészettörténész 
foglalta össze Levente alkotói korsza-
kainak alakulását, változásait. Leven-
te 1977-ben született, középiskolai ta-
nulmányait a csíkszeredai Nagy István 
Zene- és Képzőművészeti Líceumban 
végezte, majd 2000-ben diplomázott 
a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. 
Jelenleg Zsobokon él családjával, szá-
mos egyéni kiállítást tudhat maga mö-
gött, de aktív résztvevője úgy a hazai, 
mint a nemzetközi csoportos kiállítá-
soknak is 

Megemlítenék más, ma is aktívan 
működő, a kortárs képzőművészetben 
is jártas alkotókat, remélve, hogy ezzel 
hozzájárulhatok nevük és személyisé-
gük megismertetéséhez, és így a nagy-
közönség is alaposabb betekintést 

A

Gyergyói képzőművészek 
nemzetközi kontextusban

Ferencz Zoltán

Török Réka: TWIST egyéni kiállítás, 
Sepsiszentgyörgy, 2017
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nyerhet a képzőművészet világába. 
A válogatás szubjektív, és egyáltalán 
nem teljes körű, inkább egy folyamat 
elindításának szántam 

Ma már a kortárs képzőművészetre 
nem csak európai vagy amerikai lép-
tékben gondolunk. Jelenleg Ázsia ne-
vezhető a világ művészeti centrumá-
nak, olyan központokkal, mint Szöul 
vagy Tokió, de hamarosan azzá válik 
Hongkong is. Már nincsenek homogén 
tömbök, ahogyan régebb volt a keleti 
vagy a nyugati blokk. Zajlik a globalizá-
ció, ami a nyugati művészetet is meg-
változtatja. A centrumoknak már nincs 
meg az a diktáló hatásuk, ami a ’40–50-
es években New Yorknak vagy Párizs-
nak megvolt. Ez megszűnt. Az okciden-
tális művészet megváltozott, és sokkal 
érzékenyebben vesz fel minden újdon-
ságot. Fabényi Júlia, a budapesti Lud-
wig Múzeum – Kortárs Művészeti Mú-
zeum főigazgatója odáig megy, hogy ,,a 
mai világban bárki csinálhat bármit, 
de az nem biztos, hogy a legmélyebbre 
menő, kortárs kulturális kihívásnak 
meg tud felelni.”3 Elég, ha belegondo-
lunk, hogy hány galéria működik a vi-
lágban, mindegyik saját koncepcióval, 
esetenként több kurátorral, akik a kor-
társ képzőművészeti élet meghatározó 
alakjai, és mindegyik megtalálja a sa-
ját művészeit. Ez rengeteg képzőmű-
vészt jelent, aki valamilyen módon 
képviselteti magát a kortárs művésze-
ti porondon. Egy művész vagy önállóan 
érvényesül, vagy egy ilyen galéria biz-
tosít neki munkát 

Ez a rendszer átvetíthető más terület-
re is. Megemlíteném Török Réka nevét, 
aki 1986-ban született Gyergyószentmik-
lóson, tanulmányait a Maros vásárhelyi 

Művészeti Líceumban kezdte, majd a ko-
lozsvári Képzőművészeti és Formaterve-
zési Egyetem textil és divat szakán foly-
tatta. Ösztöndíjasként tanult egy évet 
Litvánia fővárosában, Vilniusban. Ál-
lamvizsgája után Londonba költözött – 
ez a lépése meghatározónak bizonyult, 
ugyanis ott született meg a ReKKo már-
ka. Török Réka szereti a természetes 
anyagokat, főként bőrrel dolgozik, de 
fa–fém kombináció is előfordul divat-
kiegészítő-kollekciói esetében. Mint sok 
más képzőművész, ő is kísérletező típus, 
nem tervez előre, inkább minden úgy 
alakul nála, ahogy az anyag, a fantázia 
és a keze adja. Térbe helyezi a különböző 
geometriai formákat, amelyeket lánc-
szerűen illeszt egymásba, így születnek 
meg az ékszerek, a dekoratív tárgyak. 
Színházi jelmezei is hasonlóképpen 
nyernek formát, amit meghatároz Thá-
lia istennő templomának zugaiban el-
töltött gyermekkora  

De ugyanilyen találó példa az előbb 
idézett megállapításra Sólyom Atti-
la művészete. Központi témája neki is 
az ember, de közvetve, tárgyainak és 
tevékenységeinek tükrében. Tíz éven 
át nagyította különböző arányban író-
gépek antropomorf alkatrészeit azzal 
a céllal, hogy ezeket, a mai szemmel 
már elképesztő igényességgel készített 
gépeket átmentse az utókor részére. At-
tila gyergyóújfalvi származású, 1975-
ben született, középiskolai tanulmá-
nyait Sepsiszentgyörgyön végezte Ütő 
Gusztáv osztályában, majd a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem szobrászat 
szakán tanult. Műve, a Váróterem Pszi-
chózis egy pszeudo óraszerkezet-mobil, 
ami a 45. és az 55. perc között jár oda és 
vissza. A kutya pedig a Boston Dynamics 

robotikai tervezőcég robotkutya „alko-
tásainak” parafrázisa, Ray Bradbury 
Fahrenheit 451 című regényére utalva. 
A regényben a robotkutyák az emberek 
szabadságát korlátozó, rendfenntartó 
eszközökként szerepelnek  

Dobribán Melinda a harmadik 
gyergyói képzőművész, akit megem-
lítenék  1993. március 3-án született 
Gyer gyószentmiklóson, középiskolai 
tanulmányait a csíkszeredai Nagy Ist-
ván Képzőművészeti Líceumban végez-
te, majd 2017-ben diplomázott a kolozs-
vári Képzőművészeti és Formatervezői 
Egyetem szobrászat szakán. Az ő Afro-
diziákum-projektje egy olyan kísérlet-
sorozatból ered, amelyben összeférhe-
tetlen anyagokat használ fel. A darabok 
szexualitása is egy ilyen anyagkevere-
désnek, a poliuretánhab és a női ha-
risnya „találkozásának” köszönhető, 
amely a nőiséget egy új, mindenképpen 
erotikus, de mégis finom és ironikus 
módon ábrázolja. Azokra az emlékekre 
alapoz, amelyek meghatározták eddigi 
életét. Jelenleg a testet tanulmányozza, 
„amely személyes archívumunk”.

Polgár Botond 1980-ban született 
Gyergyószentmiklóson, 2008-ban dip-
lomázott a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem szobrászat szakán. Budapest 
több elpusztult köztéri szobrának re-
konstrukcióján munkálkodott az el-
múlt évtizedben, ezek közül a legutolsó 
és legjelentősebb a Kossuth téri And-
rássy-emlékmű, amelyen Engler And-
rással és Meszlényi Jánossal közösen 
dolgozott  Jelenleg tanársegéd a Ma-
gyar Képzőművészeti Egyetemen, és 
a Magyar Művészeti Akadémia ösztön-
díjasa. A gyergyói közönségnek minden 
bizonnyal ismerős a Szent István-temp-
lom melletti dombon felállított alkotá-
sa, de köztéri szobrai közül Budapesten 

Sólyom Attila: Bradbury kutyája, fém

Tudjuk, hogy a jelenkori 
művészettől a legtöbb 

ember fél. Egyszerű 
annak az oka, hogy 

miért tartózkodunk, 
idegenkedünk 
a művészettől:  

nem tanultunk meg 
beszélni azon a nyelven, 

amelyen kortárs 
művészeink és műveik 

szólnak hozzánk.
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inkább A vegyészet allegóriája, az Er-
zsébet királyné, a Déryné ismert, más 
alkotásai közül pedig a Lilith, a Pártor-
zó, az Éjtorzó, a Folyamistennő torzója 
és a Tondó. Alkotásainál azt a közhe-
lyesített michelangelói alapgondolatot 
fordítja meg, miszerint a forma benne 
van a kőben, csak le kell fejteni róla 
a felesleget: „Én rávetítem képzeletben 
a formát egy kődarabra, amelybe nem 
fér bele, majd ahol elfogy az anyag, ott 
töredékes marad a forma  Felesleg he-
lyett tehát hiány van. Mindez továbbra 
is annak a reményében történik, hogy 
a kiemelt részlet még mindig hordoz 
valami esszenciálisat.”

Orosz Annabella művészete iskola-
példája annak, hogy miképp juttathat-
juk érvényre saját lelki világunkat, lá-
tásmódunkat a gyerekkönyvek lapjain, 
mind pedig a kortárs képzőművészeti 
kiállításokon. „Az utóbbi években leg-
inkább az illusztrálás képezi a tevé-
kenységemet. Van, ami gyerekkönyv 
lesz, és van, ami nem. Mindig is érde-
kelt a könyvillusztrálás, diplomamun-
káim mindig a könyv és az illusztrá-
ció kapcsolatát vizsgálták, a szöveg és 
a kép összhangját. Izgalmasnak talá-
lom, hogy az illusztrálás teljesen más 
szintet fut be most 2020-ban, mint 
amikor én is elkezdtem. Megváltozott 
a történetmesélés, és maga után von-
ta a művészetekkel foglalkozók figyel-
mét. Az ötlet fontos, de megformálása, 
kivitelezése lett a hangsúlyosabb. Nagy 
hatással volt és van a helyváltozta-
tás az alkotásaimra. Ebben benne van 

az új felfedezése és értelmezése, majd 
az otthon fogalmának az elmélyülése. 
Szeretek belekóstolni más szakokba, 
technikákba, ez nem mindig az alko-
tásban, önmagában jelenik meg, ha-
nem a látásmódban” – fogalmaz a mű-
vésznő.

Siklódy Ferenc 1968-ban született 
Gyergyószárhegyen. Középiskolai ta-
nulmányait a Marosvásárhelyi Kép-
zőművészeti Líceumban, egyetemi 
tanulmányait a kolozsvári Ion Andre-
escu Képzőművészeti és Formatervezési 
Egyetemen végezte. Számára az ember 
az örök téma: „minden kornak megvan 
az emberideálja, igenlése és tagadása. 
Ez a probléma érdekel engem is, kere-
sek és megfogalmazok képeket a grafi-
ka nyelvén. Ezeket a képeket tárom 
a közönség elé, hogy gondolják tovább 
a ma emberének létét.” 

Ez így már sokkal érthetőbb, vi-
szont gyakran jelentős kiállítóhelye-
ken is úgy tálalják a munkákat, mint-
ha azokat egy művészettörténészekből, 
műkritikusokból, magas képzettségű 
műkedvelőkből álló közönség látogat-
ná. Én is sokszor kerültem olyan hely-
zetbe, még rangos kiállítóhelyeken is, 
hogy magyarázó szöveg nélkül, értetle-
nül álltam egy alkotás előtt – egy ide-
je a rangosabb biennálékon kötelezővé 
tették a kiállított munka rövid ismer-
tetését. Természetesen egy gyergyói tá-
jat ábrázoló festmény mellé nem kell 
magyarázat, amelynek az a címe, hogy 
Gyergyói táj. De ha például az én Végte-
len tájaimat, vagy a Találkozások című 
sorozatomat vesszük példának, akkor 
már azt gondolom, hogy magyarázat 
nélkül a laikus szemlélőnek nem so-
kat mondanak. Munkáim megpróbál-
ják boncolgatni belső lelki világunkat, 
azokat a magatartásformáinkat, ame-
lyekkel együtt élünk. Talán az embe-
ri kapcsolatok törvényszerűsége, tö-
rékenysége az, ami most a leginkább 
foglalkoztat. Az emberi mértéktelenség 
és az őszinteségre törekvés vágya is be-
letartozik abba, hogy egy adott kultúra 
milyen személyiségjegyeket támogat, 
és ezeknek hogyan tudunk megfelelni 
személyiségünk érvényesítése közben. 
Munkaköri tevékenységemből adódóan 
figyelem, kutatom az eltérő kultúrkör-
ből érkező, különböző koncepciójú mű-
vészek szemléletmódját 

Végszóként talán a tájékozottabb ol-
vasónak eszébe juthat Tom Wolfe Fes-
tett malasztja, de éppúgy ajánlom 
figyelmükbe S. Nagy Katalin: Mű – mű-
vészek – befogadás című művét, amely 
segít megtanulni olvasni azt a nyel-
vezetet, amelyen vizuális művésze-
ink szólnak hozzánk. Ugyanúgy el kell 
sajátítanunk egyfajta olvasási módot, 
akár az érzelmi, akár az értelmi módon 
közelítjük meg a képzőművészeti alko-
tások olvasatát, akárcsak az irodalom, 
a zene vagy a színház esetében. Viszont 
ahogy egy zenemű, regény vagy szín-
házi darab élvezetéhez sem feltétlenül 
fontos magas fokú elméleti tudás, úgy 
ez a képzőművészeti alkotások élveze-
téhez szükséges olvasatra is igaz.

Jegyzetek
1 S. Nagy Katalin: Mű – művészek – befo-
gadás. Gondolat kiadó, Budapest, 2007.
2 Baricz-Tamás Imola: Gyergyói kép-
zőművészek. In: Gyergyói Kisújság – év-
könyv, 2012  95–116 
3 A Heti Tv: Heti kortárs című műsorban 
elhangzott beszélgetés 2019. július 29-én. 
Szerkesztő: Gajzágó György.
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nincs meg az a diktáló 

hatásuk, ami a ’40–50- es 
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Dobribán Melinda: Afrodiziákum,  
2016, vegyes technika

Orosz Annabella: Lenka, digitális technika,  
2018
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mikor a Figura Kísérleti Színház amatőr 
csoport első nyilvános szereplése alkal-
mával bemutatta a Tutyi Mutyi Móka 
című gyermekelőadását Gyergyószent-
miklóson, 1985 tavaszán, sem a he-
lyiekből álló közönség, sem a játszók 
nem gondolhatták komolyan azt, hogy 
a Hargita megyei kisváros harminchét 
évvel később is működő, állandó szín-
házának alapjait teszik le.

Persze nem is ez volt a cél, hiszen 
az útjára induló Figura – amelynek neve 
már nagyon korán fogalommá vált – ép-
pen az akkoriban fennálló színházi gya-
korlat ellenében fogalmazta meg ma-
gát. „Olyan színházat akartunk, amely 
őszintébb, közvetlenebb és mozgalma-
sabb, mint amilyent az akkori kőszín-
házi társulatok legnagyobb része pro-
dukált. A túlélés stratégiájából kiinduló, 
a szenvedést és hősiességet elfogadtatni 

akaró vagy együgyűen komédiázó, a so-
rok mögül üzengető szószínházat képte-
len voltam elviselni” – emlékszik vissza 
Bocsárdi László, aki kilencedmagával, 
javarészt mérnöki végzettségű fiatalok-
kal együtt került Temesvárról Gyergyó-
szentmiklósra. Társaival választhattak 
Marosvásárhely vagy az ország egyik 
leghidegebb települése között, de mivel 
a színházcsinálás eltökélt szándéka haj-
totta őket, több szempontból is az eldu-
gott kisváros jelentette számukra a jobb 
lehetőséget. Később Varga Gyöngyvér, 
a kultúrház akkori igazgatójának támo-
gatásával megalapították Gyergyószent-
miklós harmadik színjátszó csoport-
ját, ezzel pedig megkezdődött az utólag 
ős-Figurának nevezett időszak.

A kezdetek

Az újdonsült társulat tagjai, bár nem 
voltak hivatásos színészek, a temesvári 
Thália egyetemista színjátszó csoport-
jában szocializálódtak, így nem volt is-
meretlen számukra sem a színházi mű-
helymunka, sem pedig a neoavantgárd 
irányzatok többsége. A hosszas próbafo-
lyamatok állandó tréningezéssel és el-
méleti felkészüléssel egészültek ki. Töb-
bek között Sztanyiszlavszkijt, Artaud-t 
és Grotowskit olvastak, majd közösen 
gondolkodtak és vitatkoztak róluk. A kí-
sérletezésnek semmiféle határidő nem 
szabott gátat. Az ős-Figura hat éve alatt 
öt rendhagyó előadás készült el, ezek 
mindegyikét Bocsárdi László rendezte.

Az első előadásokat intenzív testi je-
lenlét, temérdek mozgáselem jellemez-
te. Míg legelső, bemutatkozó előadásuk, 
a Tutyi Mutyi Móka főleg a gyermeke-
ket célozta meg, addig Jarry Übü királya 
a Ceaușescu-rendszerrel adódó párhu-
zama miatt már merész politikai tett-
nek számított  Ezt a játékhagyományt 
követte az ős-Figura további két előadá-
sa is, a Vérnász, valamint Lucian Blaga: 

A

A Figura Stúdió Színház 
rövid története

Keresztes Franciska 

Ödön von Horváth: Kasimir és Karoline (rendező: Bocsárdi László, 1994). Az első közös produkció 
a Tamási Áron Színházzal, még az átszerződés előtt. Szabó Tibor, Veress László, Nemes Levente, 
Diószegi Imola, Diószegi Attila. A Figura Stúdió Színház archívumából
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Manole mestere. Ezekben a produkciók-
ban hangsúlyosan feltűntek már a ritu-
álészínházi elemek, a játék egyre inkább 
lecsupaszodott, a végletekig fokozott 
eszköztelenségben az intenzív színészi 
jelenlét és játék lett az előadások szak-
mai körökben is elért sikereinek záloga.

Az ős-figurás korszak előadásai-
nak vitathatatlan a művészi értékük, 
de talán még hangsúlyosabb az, hogy 
irányadók voltak. Számtalan esetben 
elhangzott vagy megjelent egy-egy 
előadás kapcsán, hogy a Figura frisses-
séget hoz a kőszínházi vérkeringésbe.

Az intézményesülés

1990. január 27-én Bocsárdi László a Fi-
gura Kísérleti Színház nevében kérvé-
nyezte a kultúrminisztériumnál, hogy 
társulata kapja meg a félhivatásos stá-
tust és az ezzel járó anyagi támogatást. 
A kérelemhez Cristian Ioan és Kötő Jó-
zsef színházigazgatók, Oláh Tibor szín-
háztörténész és Parászka Miklós rende-
ző adtak szakmai ajánlást.

1990. szeptember 2-án a miniszter 
azzal a feltétellel hagyta jóvá a kérel-
met, hogy a színház finanszírozását 
Hargita megye és Gyergyószentmiklós 
városi tanácsa vállalja magára. Így vált 
a Figura a város színházává, amelynek 
jelenleg is Gyergyószentmiklós önkor-
mányzata a fenntartója 

A hivatásos státusz új szempontokat 
és elvárásokat támasztott, ezért a Figu-
ra az 1990–1991-es évadra versenyvizs gát 

hirdetett. Az ország minden pontjáról 
érkeztek jelentkezők, az új, tizenöt fős, 
bár ugyancsak nem hivatásos színé-
szekből összeálló társulatban már ki-
mondottan is az előadások létrehozása 
lett a fő cél. Mintegy bemutatkozás-
ként, a folytonosságot is megerősítve, 
újra az Übü király került terítékre, új 
szereposztásban, az előadásnak pedig 
elképesztő sikere lett.

A következő négy évben komolyabb 
színészképzés kezdődött. A meghívott 
oktatók mozgástréninget tartottak és 
beszédtechnikát tanítottak a csapat-
nak. Bocsárdi László pedig – aki idő-
közben a marosvásárhelyi rendezőszak 
hallgatója lett – az egyetemen tanulta-
kat hétvégén „leadta” a társulatának.

Mindemellett Bocsárdi évfolyamtár-
sai lejártak rendezni, így dolgozott elő-
ször a Figura „kívülálló” rendezőkkel. 
Ennek köszönhetően került színpad-
ra a megosztó rituálészínházi előadás, 

a Koponyatorony, az újvidéki Lantos 
László performanszművész rendezé-
sében, a Kövesdy István rendezte Ház 
a határon vagy Barabás Olga Szép ma-
gyar komédiája. Ez utóbbi örvendett 
addig talán a legnagyobb közönség- és 
szakmai sikernek 

Bár a Figura érezhetően szintet lé-
pett, az intézményesítés továbbra sem 
oldotta meg az infrastruktúra (saját, 
állandó játszóhely) és az előadásokhoz 
egyre inkább szükséges technikai, illet-
ve anyagi feltételek hiányát.

A társulat életében az első törés 1994-
ben következett be, amikor az akkori 
sepsiszentgyörgyi igazgató, Nemes Le-
vente meghívására Bocsárdi László hat 
színésszel együtt átszerződött a Tamá-
si Áron Színházhoz. Bár az évek során 
kiforrott játékstílus, a színházhoz való 
tudatos hozzáállás, a csapatszellem, 
a figurás attitűd frissítően hatott a ki-
fulladt sepsiszentgyörgyi társulatra, 
a Gyergyóban hátramaradt Figura Stú-
dió Színház számára érvágást jelentett 
a fél társulat távozása.

Hibrid időszak következett a hátra-
maradt csapat életében. Még két évig 
az előadások koprodukcióban készül-
tek, a Figura tulajdonképpeni hollé-
tét teljes zavar övezte, a színházi saj-
tó rendszerint együtt emlegette a két 
színházat, fúzióról beszélt, és üdvözölte 
az alternatív Figura és a Tamási Áron 
Színház „egybekelését”. Mindeközben 
a Vadas László, korábbi figurás által 
vezetett Maszk diákszínjátszó csoport 
a Figura Stúdió Színház támogatá-
sával szintén koprodukcióban hozott 
létre előadásokat „a Figura személyi-
ségének” megőrzése érdekében. Ezt 
a kaotikus időszakot Az őrült és az apá-
ca című, 1997-ben bemutatott előadás 
zárta le – a társulat ekkor dolgozott elő-
ször hivatásos rendezővel Árkosi Árpád 
személyében. A továbbiakban egyre in-
kább teret hódított a repertoárszínházi 
jelleg, az előadások határidőre készül-
tek el, és a kísérletezés lehetősége visz-
szaszorult.

Kísérleti versus kőszínház?

1996-tól Szabó Tibor András, volt fi-
gurás, akkor már sepsiszentgyörgyi 
színész vállalta a Figura igazgatását. 
Ez a társulat újfent képzetlen volt, sőt 
kezdő a pályán. Folyamatos tanítást és 
nevelést igényeltek a színészek, ennek 
bizonyos értelemben beért a gyümöl-
cse, hiszen három éven belül tizennégy 
tag jelentkezett sikeresen a kolozsvá-
ri és vásárhelyi főiskolára. Diploma 
után néhányan ugyan visszatértek, ám 

Witkiewicz: Az őrült és az apáca (rendező: Árkosi Árpád, 1997). Középen Szabó Tibor.  
A Figura Stúdió Színház archívumából

„Olyan színházat 
akartunk, amely 

őszintébb, közvetlenebb 
és mozgalmasabb, 

mint amilyent az akkori 
kőszínházi társulatok 

legnagyobb része 
produkált…”
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a sorozatos fluktuáció nem vitte előre 
a színház újraszervezését. Ezt enyhí-
tendő, 1999 és 2001 között a Figura éven-
te egy-egy közös produkciót vitt színre 
a két színi egyetemmel 

A 2001/2002-es évadtól kezdődően az-
tán egyre többen tértek vissza hivatá-
sos színészként – Béres László későbbi 
igazgató házirendezőként tette ezt meg. 
Rendszerint a korábbi figurások szer-
ződtek le, más pályakezdő színésznek 
ugyanis még nem bizonyult elég von-
zónak Gyergyószentmiklós a közösségi 
létélmény hiánya miatt. A stabilizálódó 
művészállomány és a „kétarcú” műsor-
politika kompromisszuma áthangolta 
a régebben híres alternatív profilt. A kö-
zönségbarát előadások és a Figura saját 
stílusát követő, vagy legalábbis felidézni 
kívánó produkciók ekkor már fele-fele 
arányban oszlottak meg a repertoárban. 
Ennek ellenére a színház létjogosultsága 
folyamatos bizonyítást igényelt a helyi 
közvélemény és városvezetés szemében.

Béres László házirendező előadá-
sai a román színházi iskolából hozott 
teatralitás nyomait hordozták: a be-
széd mint hangzó faktor, a rituális 
elemek, a játék(osság) kiemelt szerepe 
más formában, ugyanakkor mindezek 

összhangba kerültek a korai figurás já-
tékmóddal is 

Az „eredetitől” szintén eltérő módon 
ugyan, de 2003-tól megkezdődött egy 
mozgásszínházi vonulat is, ami túl-
mutatott az alapvető és eddig sajátosan 
figurás, mozgásközpontú színészi játé-
kon. Bár prózai társulatként működött, 
tíz év alatt tíz mozgásszínházi produk-
ciót hozott létre olyan elismert és visz-
szatérő koreográfusok irányításával, 
mint András Lóránt, Uray Péter, Vava 
Ștefănescu, Bozsik Yvette, Goda Gábor. 
Ezeket a produkciókat is rendszerint 
műhelymunkák egész sora előzte meg.

2003 és 2005 között újabb igazgatói 
válság következett, évente cserélődtek 
az igazgatók, végül 2005-től Béres Lász-
ló került a Figura élére. A megmaradás 
kompromisszuma továbbra is a kettős 
műsorpolitika lett, amit megerősített 
a bérletrendszer bevezetése. Miután 
a társulat teljes használati jogot kapott 
a Művelődési Ház felett, az épületben 
működő diszkó helyére stúdiótermet 
alakítottak ki, így külön helyszínt kap-
tak a kísérletező szellemben készülő 
előadások, míg a bérletes, közönségbarát 
darabokat a nagyteremben mutatták be. 
A gyermekközönségről sem feledkeztek 

meg: gyermekbérleteket hirdettek, és 
évente elkészült legalább egy, kicsiknek 
szóló előadás, amelyet a csíkszeredai és 
székelyudvarhelyi színházzal közösen 
mutattak be.

Az „újkor”

2012-ben az Utolsó pillanat című Beckett- 
parafrázissal bezárult a mozgásszín-
házi produkciók sora. Formailag a Fi-
gura minden szempontból hordozta 
már egy kőszínház jegyeit. Tartalmilag 
azonban érződött, hogy még mindig 
a fiatalok színháza.

A visszatérő nevek mellett – Béres 
László, Dézsi Szilárd, Barabás Árpád, 
Kövesdy István, Barabás Olga – olyan 
rendezők is megfordultak a Figuránál, 
mint Goda Gábor, Victor Ioan Frunză, 
Csuja László, Márkó Eszter, Keresztes 
Attila, azonban nagy arányban jelen 
volt a szárnyait bontogató, fiatal ren-
dezőnemzedék is Balogh Attila, Szárdár 
Tagirovszkij, Csiki Zsolt, Nagy Botond, 
Botos Bálint, Györfi Csaba vagy Albu Ist-
ván személyében.

2016 végétől Albu István vette át a 
színház igazgatását, aki azóta is betölti 

A legutóbbi Nemzetiségi Színházi Kollokvium megnyitója, 2019. Jakab Lóránt felvétele
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ezt a funkciót. Az ő nevéhez kapcsoló-
dik a Három nővér című előadás, amely 
a legfrissebb fontos állomásként tart-
ható számon a színház életében.

A 2018-ban bemutatott előadás mind 
a társulat életében, mind pedig szakmai 
elismerés tekintetében jelentős pillanat-
nak számított, a Figura először kapott 
meghívást Bukarestbe, az Országos Szín-
házi Fesztiválra (FNT). Az előadás jelen-
tőségéről Albu István rendező így véleke-
dett: „Ezzel az előadással szintet lépett 
a színház és a társulat is. Struktúrájá-
ban, felépítésében, formailag, technika-
ilag ez egy nagyon bonyolult előadás, hi-
szen négy helyszín van. De miután még 
turnéztunk is vele, azt éreztük, nincs 
lehetetlen. Nemcsak rendezésileg, szí-
nészileg, művészileg, de adminisztráci-
óban, szervezésben, technikailag sem.”1

Fesztiválok

Habár országszerte sokáig a Figura volt 
a legkisebb létszámú és infrastruktúrá-
jú társulat, több nagyszabású színházi 
rendezvény lebonyolítását is vállalta. 
Így például a Nemzetiségi Színházak 
Kollokviumát, amelynek első három 

kiadását még Sepsiszentgyörgyön tar-
tották meg 1978-ban, 1980-ban és 1992-
ben, ám 2001-ben az Etnikumközi 
Kapcsolatok Hivatalának kezdeménye-
zésére a gyergyószentmiklósi társu-
lat átvette a fesztivál megszervezését. 
A kisebbségi nyelveken játszó színhá-
zak találkozóját minden páratlan év-
ben megtartották Gyergyószentmikló-
son. A tíznapos rendezvény mostanra 
már nemcsak színházi előadásokat, de 
koncerteket, könyvbemutatókat, film-
vetítéseket, különböző műhelymunká-
kat, valamint kiállításokat is magába 
foglalt, így páratlan lehetőségeket is 
nyújtott a szakmai kapcsolatépítésre.

A Figura 2006-ban a Kollokvium mel-
lett útjára indította a mozgás, tánc és 
színház határmezsgyéjén születő előa-
dásokat összegyűjtő, illetve bemutató 
fesztivált, a dance.movement. theatert, 
amely 2016-ig hat kiadást ért meg. 
A 2010-es évekre a mozgásszínházi pro-
dukciók lassan elmaradoztak a társulat 
életéből, így a dance.movement.theatre 
megszervezése is okafogyottá vált. Helyét 
a saját produkciókat felvonultató Figura-
Feszt vette át, amelyet első alkalommal 
a színház alakulásának 35. évfordulója 
alkalmából, 2019-ben szerveztek meg.

Végszó

Míg az erdélyi magyar színházak több-
sége a kőszínház keretei között stúdió-
körülményeket próbált kialakítani, és 
a „mással” kísérletezett, a Figura másik 
irányból járta be ezt az utat. A kezdetek-
től inkább volt szellemi műhely, szín-
házi laboratórium, sőt életforma, közös 
gondolkodási tér, mintsem hagyomá-
nyos értelemben vett társulat. A folya-
matos akadálypálya – legyen az harc 
az infrastruktúráért vagy az anyagi és 
humánerőforrásokért; a fluktuáló, de 
folyamatosan fiatal társulat, a világ-
járvány vagy a költözés – ha színház-
esztétikai szempontból nem is szolgálta 
a kísérleti színházat, így is állandó kre-
ativitásra, csapatmunkára, összetar-
tásra, a problémákon való felülkereke-
désre és művészi értékek létrehozására 
sarkallta a mindenkori figurásokat.

Jegyzet
1 Fodor Györgyi: „Az én színházam az a 
színház, ahol a lélekkel foglalkozunk”. 
Beszélgetés Albu Istvánnal, a gyergyó-
szentmiklósi Figura Stúdió Színház igaz-
gatójával. Székelyföld, 2022. február. 

Csehov: Három nővér (rendező: Albu István, 2018). Máthé Annamária, Vajda Gyöngyvér, Bocsárdi Magor, Bartha Boróka. Bartalis Előd felvétele
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A székelyek nemzeti 
sportja a jégkorong, 
és különösen igaz ez 

a Gyergyói-medencére. 
Egy esemény sem tudja 

annyira lázba hozni 
az itteni közösséget,  

mint a hokimeccs.

limpiai bajnokok kötődnek Gyergyó-
szentmiklóshoz, a Gyergyói-medencé-
hez, az olimpiák, világversenyek mező-
nyében ugyanis voltak és vannak olyan 
sportolók, akikre ez a térség nagyon 
büszke lehet. Ezrek szurkolnak a jég-
korongozóknak, és más sportágak ked-
velői is remélik, hogy a régi szebb idők 
még visszajönnek egyszer.

A jégkorong, ami összeköt

A székelyek nemzeti sportja a jégkorong, 
és különösen igaz ez a Gyergyói-meden-
cére. Egy esemény sem tudja annyira 
lázba hozni az itteni közösséget, mint 
a hokimeccs. Ez így volt korábban is, 
de most még fokozottabb az érdeklődés 
a piros-fehér színeket viselő jégkorong-
csapat szereplése iránt. A Gyergyói Hoki 
Klub (GYHK) a térség hokitörténetének 
legsikeresebb szezonját futja. Amikor 
ezek a sorok íródnak, még megjósol-
hatatlan, hogy mi lesz a hét magyaror-
szági és három erdélyi csapat részvéte-
lével zajló Erste Liga, illetve a romániai 
jégkorongbajnokság végeredménye, de 
az biztos, hogy a gyergyószentmiklósi 
együttes mindkét fronton a bajnoki 
cím esélyese. Ilyenről korábban csak 
álmodtak a minden meccsen külön-
leges hangulatot varázsoló szurkolók. 
A csapat több alkalommal volt bronzér-
mes, 2002-ben Kémenes Balázs edző ve-
zetésével egy romániai bajnoki ezüstig 
jutottak a gyergyóiak, 2019-ben pedig 
a román kupa döntőjét vívta az ősi rivá-
lis Csíkszeredai Sportklubbal szemben, 
de aranyérem még nem került a vitrin-
be. Talán most…

A gyergyói hokitörténelem kezdetét 
1949. január 1-től számítják. Korcso-
lyáztak korábban is (1882-ben alakult 
meg a Korcsolya Egylet), de az első csa-
patot alkotó középiskolás diákok ekkor 
játszották első mérkőzésüket Basili-
desz Tibor tanár vezetésével – Csíksze-
reda volt az ellenfél. A sportág népsze-
rűsége töretlenül emelkedett, 1958-ban 
az akkori Haladás néven játszó csapat 
az országos bajnokság bronzérmese 

lett. Akkoriban nyáron is hokiztak, 
1957-ben országos bajnoki címet nyer-
tek gyeplabdában, Karda László edző 
vezetésével. Egy évvel később pedig 
megvédték a címüket. Gyeplabdáztak 
a nők is, az Akarat csapata Nagy Zoltán 
edző irányításával, 1957-ben szintén 
országos bajnoki címnek örülhetett. 
Sajnos ebben a sportágban nem folyta-
tódhattak a hasonló sikerek, mert Ro-
mániában nem rendeztek többé gyep-
labdabajnokságot – hiába is próbálták 
meg újjáéleszteni a sportágat a ’90-es 
években.

Az ’50-es évek sikerei után 1982-ben 
jött el a következő fontos történelmi 
pillanat, ugyanis ekkor nyílt meg Gyer-
gyószentmiklóson a fedett műjégpálya, 
ahol aztán sorban nőttek fel az után-
pótlás-bajnokságokat nyerő csapatok. 
Az utánpótlásnevelést biztosító Sport-
iskola neveltjei közül addig és azt köve-
tően is sokan lettek a jégkorong-váloga-
tott meghatározó játékosai  Csak hogy 
néhányat említsünk közülük: Kéme-
nes Balázs, Sólyom László, Tőke Lőrinc, 
Molnár Szabolcs, Vargyas László, Gáll 
Csaba, Borsos Attila, Góga Attila.

Mindenképpen érdemes megemlí-
teni két edzőt, Kercsó Árpádot és Ker-
csó Csabát, akik nemcsak itthon értek 
el sikereket az utánpótláscsapataik-
kal, de Gyergyószentmiklósról indulva 
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 
a ’90-es évektől a hoki Magyarorszá-
gon is sikersportággá váljon. Gyergyó-
ban a rendszerváltás óriási megtor-
panást hozott, a gyergyószentmiklósi 
gyárak sorra bezártak, és nem jutott 
már pénz a sportra, a felnőtt csapat pe-
dig megszűnt. A Gyergyószentmiklósi 
ISK utánpótláscsapatai vitték tovább 
a hokit. A Basilidesz Csaba által veze-
tett ificsapat 1996-ben országos bajnok 
lett a korosztályával. Erre a csapatge-
rincre építve alakult meg a Progym, 
amely visszatért a felnőtt mezőnybe, és 
az 1998–99-es idény végén, negyven év 
után ismét bajnoki bronzot szerzett. Ez 
óriási lelkesedést hozott Gyergyószékre, 
feléledt a hokiláz, zsúfolásig telt lelátók 
előtt zajlottak a mérkőzések.

O
Bajnokok földje: Gyergyó

Gergely Imre
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A gyergyói jégkorong történetének 
legsikeresebb szezonja a 2001–2002-es 
idény volt. Az akkor már piros-fehér 
színbe öltözött csapat Progym-Apicom 
néven, a jóval esélyesebb Csíkszeredai 
Sportklub csapatát legyőzve bejutott 
az országos döntőbe. A fináléban a Bu-
karesti Steaua győzött, de az akkor szer-
zett ezüst máig a legfényesebb érem. 
A gyergyói csapat ezután még többször 
lett bronzérmes, de ennél többre nem 
számíthatott, megfelelő anyagi háttér 
nélkül sokáig a túlélés volt a legtöbb, 
amit elérhetett 

2018-ban azonban egy Gyergyói szár-
mazású vállalkozói csoport felkarolta 
a jégkorongot, Gyergyói Hoki Klub néven 
újjászervezte, majd benevezte az Erste 
Ligába. Ahogy fentebb már említettem, 
idén már reális esély van az első igazi 
trófeá(k)ra. Szilassy Zoltán vezetőedző 
a két ország egyik legjobb együttesévé 
tette a piros-fehéreket.

Amit még mindenképp kihangsú-
lyoznék: a GYHK nem csupán egy sport-
csapat, közösségformáló és megtartó 
erővel is bír. Amikor meccs van, sok ez-
ren szurkolnak a csarnoktól távol is, és 
Bécstől Londonig azért gyűlnek össze 
gyergyói baráti társaságok, hogy együtt 

szurkoljanak a csapatnak. Minden ma-
gyarországi csarnok a GYHK „hazai 
pályájának” számít, a határ túlolda-
lán élő gyergyóiak százai drukkolnak 
együtt a csapatnak, túlharsogva min-
den rivális szurkolótábort. Ezek a sport-
események azért is különlegesek, mert 
a Magyarországon élő gyergyóiak közül 
nagyon sokan másképp nem találkoz-
nának rendszeresen egymással 

Nők a jégen

A 2000-es évek eleji hokilázban egy 
csokornyi kislány és fiatal nő keres-
te meg Basilidesz Csaba edzőt azzal, 
hogy tanítsa meg őket jégkorongozni, 
szervezze őket csapattá. Nem is akár-
milyen együttes vált belőlük: Gyergyó-
szentmiklós női csapata 2003 tavaszán 
országos bajnoki címet nyert egy bronz 
és egy ezüst után. Az addig szépen íve-
lő fejlődés azonban megtorpant, a női 
csapat megszűnt. 2017-ben, a tizenöt 
évvel korábbi csapatban még kislány-
ként játszó Szabó Zsuzsanna elszánt 
próbálkozása sikerhez vezetett, és meg-
alakult az új csapat, majd 2018-ban újra 
elindultak az országos bajnokságon. 

2021-ben megnyerték a bajnokságot és 
a román kupát is, magasan kiemelked-
ve az egyébként sajnos nem túl erős, 
két-három együttest számláló románi-
ai mezőnyből.

A további fejlődés érdekében maga-
sabb kihívásokat kerestek, és az idei 
2021–2022-es idényben a Fox Hockey 
női jégkorongcsapat benevezett a ma-
gyarországi U25A bajnokságba, amely 
a világelitben szereplő magyar női jég-
korong második vonalát jelenti. Miután 
hazai szinten évek óta nem találnak 
legyőzőre, Láng Zoltán edző csapata 
a magyarországi ligában is sikeres lett: 

A GYHK nem csupán 
egy sportcsapat, 

közösségformáló és 
megtartó erővel is bír. 

Amikor meccs van, 
sok ezren szurkolnak 
a csarnoktól távol is, 

Bécstől egészen Londonig.

A gyergyói jégkorong történetének legsikeresebb korszakát éli. Szász Adorján felvétele
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az alapszakaszt a második helyen zár-
ták, és készülnek a rájátszásra. A cél ott 
is a bajnoki cím. A jövő szépnek ígérke-
zik: az együttes gerincét 13-14 éves lá-
nyok alkotják, akik korosztályukban 
a fiúk között is megállják a helyüket. 
A Fehér nővérek, Nikolett és Orsolya, 
Bende Júlia, és mások még sok évig biz-
tosíthatják a gyergyói női hoki sikereit.

Hoki akár mínusz húsz 
fokban, szabad ég alatt
A Gyergyói-medencében szinte minden 
faluban akad egy hokipálya, és amikor 
beáll a kemény gyergyói fagy, jeget „ön-
tenek”, és elkezdődnek a mérkőzések – 
a négy-öt éves kicsiktől a hatvanon túli 
veteránokig minden korosztály igyek-
szik ilyenkor a legjobbját nyújtani. 
Hatalmas dicsőséget jelent egy közös-
ségnek, ha a szomszéd falu csapatán 
felülkerekedhetnek – a helyi sporttör-
ténelemben büszkén őrzik az ilyen si-
kerek emlékét  Szinte minden község 
megrendezi a maga hokitornáit, Cso-
mafalván a Délhegy Kupa, Újfaluban 
a Katorzsa Kupa, Alfaluban a Bucsin 

Kupa, Remetén a Kereszthegy Kupa, 
Szárhegyen a Bástya Kupa vonz minden 
alkalommal több száz szurkolót a desz-
kából épített lelátókra. Nem olyan rég 
még a palánkok is deszkából készül-
tek, azok között zajlott a játék, de az el-
múlt két-három évben a legtöbb helyen 
modernizálták a jégpályákat. Az időjá-
rás szeszélyeitől függő természetes jég 
megmaradt, de a palánk már műanyag.

A falusi csapatok közti rangadók 
hangulata még a semleges nézőket is 
magával ragadja, azonban az időjárás 
már itt sem a régi. Pár évtizede akár 
október végétől márciusig is kitartott 
a jég, de azóta több évben is előfordult, 
hogy az enyhe idő miatt nem lehetett 
jeget készíteni, vagy ha mégis belevág-
tak a lelkes hokiszeretők, egy-két hét, 
vagy akár pár nap alatt elvitte az ol-
vadás.

Több sportszervezet is törekszik arra, 
hogy minél több gyermek húzzon kor-
csolyát, és kezébe vegye a hokibotot. 
A GYHK, az ISK és a Székelyföldi Jégko-
rong Akadémia mellett ebben a szezon-
ban indult el a Jég-Vi-Har (Jégkorongozó 
Vidéki Hargita) mozgalom, amely a fa-
lusi hokit szeretné fellendíteni. Néha 

adódnak véleménykülönbségek, de 
remélhetőleg mindenki belátja, hogy 
összefogással, egységesen átgondolt, 
hosszú távú szakmai munkával lehet 
kézzelfogható eredményeket elérni, 
amelyek további sikerekhez vezethe-
tik a Gyergyó-medencei jégkorongot. 
A jeges sportoknál maradva: Gyergyó-
szentmiklóson műkorcsolya-oktatás 
is zajlik, és számos tehetséges kisgyer-
mekkel foglalkoznak rendszeresen 

Labdarúgás füvön 
és parketten
A gyergyószentmiklósi labdarúgás ta-
valy volt százéves, ugyanis 1921-ben 
játszottak először hivatalosan jegyzett 
bajnokságban a gyergyószéki csapatok. 
A Gyergyószentmiklósi Atlétikai Klub 
1921-ben nevezett be a Marosvásárhely 
Területi Bajnokságba, de a Szárhegyi 
Bástya is ettől az évtől számítja a tör-
ténetét 

Manapság a Gyergyószentmiklósi 
Jövő a Hargita megyei bajnokság élcsapa-
ta, az elmúlt években sorra nyerte a me-
gyei bajnoki címeket, de a harmadik 

A gyergyószentmiklósi székhelyű Erdélyi Godako Ökölvívó Sportklub sportolói ma mind Magyarországon, mind Romániában bajnokok.  
Suciu Cristian fényképe
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ligába még nem sikerült feljutnia, a me-
gyei bajnokok közti selejtezőket ugyanis 
a jelenlegi csapat nem tudta megnyerni 
– így a hőn áhított cél még várat magára. 
Az viszont pozitívum, hogy közel száz-
ötven gyermekkel és fiatallal dolgoznak 
együtt, és igyekeznek jó utánpótlást biz-
tosítani a Gyergyói VSK felnőttcsapat-
nak. Itt is teremnek kivételes tehetségek: 
innen került a Székelyföldi Labdarúgó 
Akadémia edzőközpontjába Gergely Bo-
tond is, aki 2021-ben bajnoki címet ünne-
pelhetett a Csíkszeredai FK U19-es csapa-
tával, és a román ifjúsági válogatottban 
már többször pályára léphetett.

Akadtak a mostaninál jóval eredmé-
nyesebb esztendők is: miután a Jövő 
az 1968–1969-es szezonban megyei baj-
nokként feljutott az akkori harmadosz-
tályba, a C ligába, 1979-ben megnyerte 
a harmadosztály egyik csoportját, és 
Fazakas József edző vezetésével fel-
jutottak a másodosztályba. Ez akkor 
hatalmas bravúr volt, amely a szé-
kelyföldi labdarúgásban 1989 előtt 
csak a Marosvásárhelynek és a Sep-
siszentgyörgynek jött össze. A ’70-es 
évek sikerkorszakában több ezer em-
ber zsúfolódott össze a pálya lelátóján, 
és szurkolt Farkas Csabáéknak, Ba-
lázs-Kercsó Bélának (akit Bestnek be-
céztek) és a többieknek.

Később újra visszakerültek a C ligá-
ba, majd a ’90-es évek eleji gazdasági 
összeomlás erre is pontot tett, és kies-
tek a megyei bajnokságba. 2000-ben 
még egyszer visszajutottak a harma-
dosztályba, de az anyagi nehézségek 
miatt már nem tudták befejezni azt 
a szezont, és azóta a megyei bajnok-
ságban játszanak – jelenleg is a feljutás 
a fő célkitűzés.

Az 1990-es évek végén a Borszéki 
Apeminnek is volt egy rövid sikerkor-
szaka, 2000-ben feljutottak a B ligába, 
de egy szezon után sajnos kiestek.

Valamikor, az 1989 előtti évtizedek-
ben szinte minden gyergyószéki falu-
nak volt csapata, amely körzeti és me-
gyei bajnokságokban szerepelt. Mára 
sajnos csak a Szárhegyi Bástya maradt 
talpon. A labdarúgás visszaszorulása 
ellenére a gyergyóiak szeretnek focizni, 
a járvány előtti időkben igen népszerű-
ek voltak a kispályás tornák, amelye-
ken néha több mint húsz amatőr csapat 
vett részt.

Két futsalcsapat is szerepel hivata-
los bajnokságban: a Gyergyóremetei 
Kereszthegy és a gyergyószentmiklósi 
Inter Gyergyó a teremlabdarúgó 2. ligá-
ban játszik.

Gyergyóiak  
a nyeregben és a fogaton
Gyergyó a lovas sportokban – különö-
sen a fogathajtásban – is „nagyhata-
lomnak” számít. Amikor Romániában 
megrendezték az első fogathajtó baj-
nokságot 1987-ben, Pál Vilmos és Rom-
feld János már ott volt a rajtnál, azóta 
pedig mindig akadnak gyergyószékiek 
a sportág hazai élmezőnyében. Manap-
ság az alfalvi Pál Attila számít a leg-
eredményesebbnek. Pál négy alkalom-
mal nyert romániai bajnoki címet, és 
kilencszer képviselte Romániát kettes 
fogathajtó világbajnokságon. Bajkó Ti-
bor az utóbbi időben inkább pálya-
építőként vesz részt a fogathajtás vi-
lágában, de ő is többszörös romániai 
bajnok egyéniben, valamint csapatban 

is az általa vezetett Krigel Sportklub 
színeiben; továbbá ő is szerepelt már 
többször világbajnokságon.

A fogathajtáshoz képest fiatalabb-
nak számít, de annál népszerűbb Gyer-
gyószéken a díjugrató sportág. A Krigel 
Sport Klub, illetve a Petréd Károly ál-
tal vezetett Remetei Lovasklub sporto-
lói a Székelyföldi Regionális Díjugrató 
Bajnokságon mérettetik meg magukat, 
de már országos szintű versenyeken is 
akadnak szép eredményeik.

A Székelyföldi Lovas Ünnep az egyik 
legfontosabb erdélyi lovas seregszemle, 
ahol több lovas műfajban szerveznek 
bemutatókat és vetélkedőket, színes és 
szórakoztató programot kínálnak több 
ezer nézőnek. A lovasünnepet idén 15. 
alkalommal rendezik meg Gyergyó-
szentmiklóson 

A torna:  
dicső múlt és ígéretes jelen
Marius Urzică olimpiai bajnok, világ-
bajnok és Európa-bajnok Gyergyószent-
miklóson tanulta meg Ferencz József 
edző kezei alatt mindazt, ami a lólen-
gés királyává tette, és minden gyergyó-
inak büszkeséget szerzett, amikor Syd-
ney-ben a dobogó legmagasabb fokára 
állhatott. De nem ő volt az egyetlen ki-
vételes „terméke” a sportiskola tornász 
szakosztályának, hiszen előtte Mol-
nár Levente főiskolás világbajnokságot 
nyert gyűrűn Edmontonban, 1983-ban. 
Hofmann Ferenc tanítványa az 1984-es 
olimpiára sajnos nem juthatott ki, és 
ebben nem a képességei akadályozták 
meg, sokkal inkább a politikai okok: 
magyar nemzetiségű volt, és ez az akko-
ri Romániában nem számított előnynek.

A gyergyószentmiklósi sportiskola 
torna szakosztályának Urzică sikerei 
nem hozták meg azt a fejlődést, amit 
sokan reméltek, az edzők jobb ajánlato-
kat kaptak külföldről, és így a szakosz-
tály sajnos elsorvadt.

Az utóbbi időben a Vuk Sportklub-
nál zajlik a FitKid tornaoktatás Miklós 
Attila és Molnár Dalma edző vezetésé-
vel, méghozzá igen sikeresen: a 2021-es 
FitKid Európa Kupán egy ezüst- és egy 
bronzérmet nyertek a sportklubnál ta-
nuló lányok.

Havasok, mint sportterepek

Lőrincz (Sára) Tímea gyergyószentmik-
lósi sífutó ott volt a 2022-es pekingi 
téli olimpiai játékokon, ezúttal ő volt 
az egyedüli erdélyi magyar sportoló, 
akinek az olimpián szurkolhattunk.

A gyergyói jégkorongcsapat idén az Erste Liga elődöntőjéig jutott
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Timi a Gyergyószentmiklósi ISK ne-
veltjeként már a harmadik olimpiáján 
vehetett részt, ezzel pedig György Vil-
mos nyomdokaiba lépett, aki az 1964-
es innsbrucki téli olimpián az 5. helyen 
végzett egyéniben. Gyergyószentmiklós 
mellett Tekerőpatak is igazi sífutóbölcső-
nek számít, erről a két településről jutott 
ki az ötkarikás játékokra három sífutó 
is, Tankó Elemér, Antal Zsolt és György 
Mónika; Ferencz Réka pedig sílövészet-
ben, azaz biatlonban érte el ugyanezt. 
Gyulai Béla edző tanítványa, Ferencz 
Réka jelenleg maga is edzőként dolgozik, 
és a jövő bajnokait neveli. Az ő pályafu-
tása remek példaként szolgálhat a gyer-
mekeknek: ifjúsági világbajnokságot 
nyert, ami a romániai havas sportokban 
páratlan eredménynek számít.

A 2000-es évek közepén Jánosi Béla 
és Jánosi István edzők neveltjei nem 
kevesebb mint 70 (!) érmet nyertek 
az országos bajnokságokon. Manapság 
a sportiskolák nehéz időket élnek meg, 
minimális finanszírozásban részesül-
nek, és ez sajnos az eredményességen is 
látszik  Ennek ellenére az idei szezon-
ban is érmeket várnak tőlük.

A sífutás mellett az alpesi sí is si-
kersportág Gyergyóban. Málnási Béla 

(Töhi), Elekes László és más edzők ta-
nítványai számos bajnoki címmel 
büszkélkedhetnek. De ez nem is olyan 
meglepő: megfelelő hóviszonyok esetén 
kiváló sípályák várják a sízőket Csoma-
falván, a Bucsinon, Maroshévízen és 
Borszéken, de egy ideje tervben van egy 
gyergyószentmiklósi pálya létrehozá-
sa is – régen ugyanis Gyergyószék köz-
pontjában is volt sípálya.

Egy újnak számító havas sportágban 
érte el legszebb eredményét a szárhegyi 
Vakaria Edit, aki Románia vegyes vál-
tójának tagjaként bronzérmes lett a té-
litriatlon-világbajnokságon – a sportág 
próbái: futás, kerékpározás és sífutás.

Van még egy téli, havas sportág, 
amely Tekerőpatak különlegessége: a sí-
ugrás. A település közelében, a Kútfőben 
már az 1930-as évektől levegőbe emel-
kedtek a sízők, majd több olyan sánc 
is épült itt, amely hivatalos versenyek 
megrendezésére volt alkalmas. A ’80-as 
években országos bajnokságokat ren-
deztek Tekerőpatakon, majd a rend-
szerváltás itt is visszaesést hozott, és 
elfogytak a versenyek. Az utolsó jelentős 
síugróviadal Tekerőpatakon a felnőtt és 
ifjúsági ugrók bajnoki megméretteté-
se volt 2005-ben. A helyi sportkedvelők 

az elmúlt években a kútfői sportvasár-
napokkal próbálták megidézni a régi 
időket, de jelenleg nemigen lehet abban 
bízni, hogy lesz még itt igazi síugróélet. 
Pedig Tekerőpatakon a lányok is kipró-
bálták a repülés örömét, és az északi 
összetettben (sífutás és síugrás) bizo-
nyára ők sem vallanának szégyent.

Pár évtizede komoly sikerek szület-
tek itt sziklamászásban is. A Békás-szo-
rosnál és a környező sziklás, hegyes 
terepeken lett Erőss Zsolt is az alpiniz-
mus szerelmese, innen indult el, hogy 
első magyarként feljusson a Mount 
Everest (Csomolungma) csúcsára.

Gyergyó hegyes-sziklás, 
vízmosásos területei 

ideális helyszínt jelentenek 
a terepmotoros 

sportoknak. A güdüci 
motorospálya sok 

országos és nemzetközi 
versenynek adott otthont.

A Gyergyói Hoki Klub az Erste Liga egyik élcsapata. Szász Adorján felvétele
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Kerékpáron, motoron 
és a kormány mögött
Gyergyó hegyes-sziklás, vízmosásos te-
rületei ideális helyszínt jelentenek a te-
repmotoros sportoknak. Gyergyószár-
hegy közelében, a Güdücön kialakított 
motorospálya számos országos, illetve 
nemzetközi enduro, enduro cross és 
motocross versenynek adott otthont. 
Az utóbbi években inkább a szomszé-
dos községbe került át a gyergyói „mo-
torosközpont”, a Cengellér-tető köze-
lében rendezik meg a Ditrocks Hard 
Enduro motorosversenyt, ami a nem-
zetközi versenynaptárban is szerepel. 
A Ditriders Klub nem csak szervezőként 
jeleskedik: pilótái, mint például Kovács 
Balázs is, remek eredményekkel, bajno-
ki címekkel büszkélkedhetnek.

Az autós sportoknak is komoly tábora 
van: Gyergyószentmiklós főterén ren-
deztek már hivatalos országos bajnoki 
futamokat is a Time Attack szakágban. 
A legsikeresebb gyergyói pilóta egy fia-
tal hölgy, Gavrila Izabella, aki a Women 

Rally országos bajnokságát már kétszer 
is megnyerte, idén pedig a férfiak kö-
zött is kipróbálná magát.

Sokan motor nélkül, nehéz hegyi 
terepeken is komoly távokat tesznek 
meg. A fiatal sportoló házaspár, Keresz-
tes-Vakaria Edit és Keresztes Zsolt már 
hat alkalommal szervezte meg a Güdüc 
MTB hegyikerékpár-versenyt, amelyen 
általában százak indulnak el, amatőrök 
és az ország legjobbjai egyaránt.

Az új gyergyói sikersportág: 
az ökölvívás
Az ökölvívás gyergyói története Bajna Jó-
zseffel kezdődött, aki a múlt század ’30-
as éveiben Hollandiában ismerkedett 
meg a sportággal, onnan hozott haza 
két pár bokszkesztyűt, majd a gyer-
gyószentmiklósiakat öklözni tanította  
Azóta is többen bokszoltak a városban, 
de az ökölvívás gyergyói sikerkorszaka 
2020-tól számítható. A 2017-ben létre-
jött Erdélyi Godako Ökölvívó Sportklub 
(EGÖSK) 10–12 éves gyerekekkel kezd-
te meg a munkát, és közülük többen 
országos bajnoki érmeket szereztek. 
Egyszerre vesznek részt a romániai és 
magyarországi versenyrendszerben. 
Az U14-es korosztályú Benedek Péter és 
Majlát András sporttörténelmi tettet 
vitt véghez 2021-ben, ugyanis Magyar-
országon és Romániában is bajnok lett 
– a két ifjú sportoló az Európa-bajnok-
ságon is szerepelt. A sportklub ökölví-
vói 57 arany-, 24 ezüst- és 15 bronzérmet 
szereztek már különböző versenyeken. 
Magyarország és Románia szakszövet-
ségei is hívják a gyergyói tehetsége-
ket a válogatottakba, ebben az évben 

tizenkét sportolónak van reális esélye 
arra, hogy Európa-bajnokságon és vé-
bén is kötelek közé lépjen. Megemlíte-
ném még Ferencz Esztert, aki a meg-
alakulás utáni évben az U18-as magyar 
női bajnokság aranyérmese lett.

Az Erdélyi Godako Ökölvívó Sport-
klubnak Gyergyószentmiklóson van 
a központja, itt működik az a 2021-ben 
átadott, Magyarország Kormánya ál-
tal finanszírozott, korszerű sportbázis, 
amely az elitképzés otthona. Műkö-
dik fiókegyesületük Kézdivásárhelyen, 
Déván, Petrozsényben, Nagyszalontán 
és Székelyudvarhelyen is, összesen 220 
(ebből 45 leigazolt) sportolóval dolgoz-
nak együtt Huszár Árpád vezetése alatt. 
Céljuk, hogy olimpiai érmek megnyeré-
séhez vezessék a fiatal ökölvívókat, és 
ismerve az EGÖSK-nál zajló munka mi-
nőségét, színvonalát és komolyságát, 
minden esély megvan arra, hogy siker-
rel járjanak 

Az ökölvívás mellett számos küz-
dősportot oktatnak Gyergyószéken – 
a kobudo karate, a shotokan karate és 
a taek wondo is hozott már szép sikere-
ket Gyergyónak 

Sporttáncban is  
a legjobbak között 
A sporttánc és a hiphop is igen népsze-
rű, illetve sikeres a Gyergyói-medencé-
ben. A Step Dance Sportklub a Modern 
Tánccsoportok Magyarországi Szövet-
sége által megszervezett versenyen Eu-
rópa-bajnoki aranyat nyert 2021-ben. 
A profi gyermekduó kategóriában Lu-
kács Ágnes és Salamon Kata bizonyult 
a legjobbnak. Ez csak egy díj a sok 

Lőrincz (Sára) Tímea három olimpián szerepelt, követve a sífutó elődök nyomdokait. A szerző felvétele 2021 januárjában

Az ökölvívás gyergyói 
története Bajna Józseffel 

kezdődött, aki a múlt 
század ’30- as éveiben 

ismerkedett meg 
Hollandiában  

a sportággal, onnan 
hozott haza két pár 

bokszkesztyűt.
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közül, amit a Step Dance táncosai, Páll 
Gabriella és Páll István táncoktatók ne-
veltjei zsebeltek be az elmúlt években.

A Kovács Andrea által vezetett Brill 
Dance Táncstúdió hiphoptáncosai is 
nagyszerű sikereket értek el 2021-ben. 
Az online rendszerben szervezett Eu-
rópa-bajnokságon három csapatuk is 
aranyérmes lett. A Kids Gang néven 
versenyző gyergyóújfalvi gyermekek, 
a Big Team nevet választó gyergyóditrói 
juniorok és a gyergyói felnőttválogatott 
Master csapat is első helyen végzett. 
Büszkék lehetnek a gyergyóiak Bencze 
Istvánra is, aki Magyarországon több 
fényes érmet nyert táncpartnereivel, 
és számos nemzetközi versenyen kép-
viselhette Magyarországot. A szintén 
gyergyószentmiklósi Pap Eszter – Vlad 
Pîslariuval párban – Ifjúsági Standard 
Világbajnokságot nyert 2013-ban.

Kosárlabda és kézilabda

Az ’50-es évek egyik sikersportja volt 
Gyergyószentmiklóson a kosárlabda. 
Basilidesz Tibor tanár vezetésével 1957-
ben ifjúsági országos bajnokságot nyert 
a középiskola akkori lánycsapata, ez-
zel pedig hírnevet szerzett a városnak. 
A címüket egy évvel később itthon, 
Gyergyószentmiklóson megvédték.

A sportiskolánál azóta is folyamatos 
a kosárlabdázók nevelése, jelenleg azon-
ban a pénzügyi nehézségek és a járvány 
okozta kiszámíthatatlanság miatt a ko-
rábbinál kevesebb csapat szerepel hiva-
talos bajnokságokban. A jövő azonban 

reményteli: Kercsó Zoltán edző, a Gyer-
gyói VSK jelenlegi vezetője közremű-
ködésével a Bohaty Miklós Kosárlabda 
Akadémia megvalósításán dolgoznak, 
amely több székelyföldi várost is össze-
fogna. Egyik központja Gyergyószent-
miklós lenne, méghozzá joggal, mert 
a nyolcvanas évektől Gyergyószent-
miklós, Sepsiszentgyörgy, Szászrégen, 
Csíkszereda, Szováta és Székelyudvar-
hely öregfiúk csapatai alkotják a Barát-
ság tornájának a mezőnyét. A gyergyói 
kezdeményezésre létrejött, 1981 óta zaj-
ló kosárlabdatorna-sorozaton már több 
mint hetven alkalommal összemérték 
erejüket. A csapatok több generációvál-
táson is átestek, de a barátság azóta is 
töretlen 

Kézilabdában inkább a vidéki te-
lepüléseken, főleg Remetén, Ditróban 
és Szárhegyen jeleskednek, ahol nagy 
rangadókat játszanak egymással. A he-
lyi tornák küzdelmeinél jóval nagyobb 
jelentőségű volt az, amikor a gyergyó-
szárhegyi Bethlen Gábor Általános Isko-
la lány kézilabdacsapata Czimbalmas 

Árpád irányításával megnyerte a falusi 
iskolák országos bajnokságát.

Egyéb sportágak  
és büszkeségek
Számos más mozgásformát és sportot 
is űznek Gyergyó vidékén – az amatőr 
asztaliteniszezők például az Amatur 
tornán mérhetik össze tudásukat. So-
kakat megmozgatott a Gyergyó-meden-
cei asztaliteniszezők csapatbajnoksága 
is. Az aerobik és fitnesz is népszerű, va-
lamint a sakknak is számos kedvelő-
je van. Remek eredményeket érnek el 
sakkban a gyergyóalfalusi Sövér Elek 
Szakközépiskola tanulói, akik országos 
és nemzetközi viadalokon nyerik sor-
ra az érmeket. Kiss Arnold oktató kis-
lányai, Hanna és Abigél az iskolások 
sakk-Európa-bajnokságáról két bronz-
éremmel tértek haza 

Amikor az időjárás kedvező, a sport-
iskola teniszpályái is megtelnek élettel. 
Érdemes megemlíteni, hogy Gyergyó-
szentmiklósról indult Marosi Katalin 
jelenlegi teniszedző is, aki a sydney-i 
olimpián képviselte Magyarországot.

Akad még egy olimpiai bajnok, akit 
Gyergyószentmiklós is magáénak tart: 
itt született Molnár Endre legendás 
vízilabdakapus, a montréali olimpián 
aranyérmes magyar válogatott tag-
ja. Tervben van, hogy róla nevezzék el 
a város 2021-ben átadott új uszodáját – 
remélhetőleg pár év múlva már a vizes 
sportokban elért sikerekről is beszélhe-
tünk.

Kézilabdában inkább  
a vidéki településeken, 

főleg Remetén, 
Ditróban és Szárhegyen 
jeleskednek, ahol nagy 

rangadókat játszanak 
egymással.

Rajtvonalnál a gyergyói sífutók 2022. február 1-jén
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ok szakember kérdőjelezi meg a ma-
gyar konyha önálló létét arra hivat-
kozva, hogy nincsenek jellegzetesen 
magyar ételek, mert mindent más né-
pektől vettünk át. Így többekben felve-
tődhet a kérdés, hogy mennyire kezel-
hetjük különállóként egy viszonylag 
kis régió konyháját, illetve kulináris 
szokásait 

Az tény, hogy a magyar konyha íz-
világát – ahogy az erdélyi és a székely 
konyháét is – az évszázadok során szá-
mos befolyás érte, amelyek formálták, 
alakították, változtatták az ízkombiná-
ciókat, az általunk előnyben részesített 
konyhai technológiákat. Nagy hatással 
volt a magyar ízek alakulására a nyu-
gatról jövő német és francia ízlés, vagy 
ha úgy tetszik, ízlelés, de alakított rajta 
a török uralom – Erdély esetében ennek 
a hiánya –, valamint az osztrák fenn-
hatóság is. Viszont minden ráhatás és 
befolyás ellenére elmondható, hogy 
igenis létezik egy jellegzetesen magyar 
ízvilág, amely önmagában páratlan és 
egyedi. Hiába vitatják el a gulyás ma-
gyar mivoltát azzal, hogy a németek-
nek is van gulaschuk, mi több, még 
az angoloknak is létezik goulashuk, 

a magyar gulyásnak nincsen párja. 
De ugyanez elmondható az erdélyi töl-
tött káposztáról és a kürtős kalácsról 
is – előbbit török vagy örmény, utóbbit 
pedig német eredetűnek tartják. Ma-
gyarán, lehet, hogy ezeket az ételeket 
más népektől vették át eleink, viszont 
a saját ízlésük után igazították annyi-
ra, hogy ma jogosan tarthatjuk sajá-
tunknak – legalábbis az ízek és az azt 
hordozó alapanyagok aránya, valamint 
a fűszerezés tekintetében.

Az évszázadok során velünk együtt 
élő népcsoportok jelentősen befolyásol-
ták az erdélyi, illetve a székely konyhát. 
Erőteljes hatással volt az erdélyi ízvilág 
alakulására a szász, a sváb, az örmény, 
a román, de még a zsidó, a cigány és 
a szlovák konyha is. Ezek mellett meg-
határozták az ízek alakulását a dom-
borzati és éghajlati viszonyok, a társa-
dalmi és vallási szokások, az elvárások, 
de a gazdasági válságok, a háborúk és 
a járványok is.

A gyergyói konyha igencsak színes és 
változatos színfoltja az erdélyi magyar 
konyhának. A gyergyói ízvilág alakulá-
sában is meghatározó a vidék dombor-
zata és éghajlata. A hegyekkel közrezárt 
medence lankásabb részein csupán né-
hány hidegtűrő zöldség- és gyümölcs-
fajta terem meg, hiszen köztudomású, 
hogy Gyergyóban az év egyik felében 
határozottan hideg van, míg a másik 
felében nincs meleg. Ezzel ellentétben 
a medence dombosabb részein talál-
ható kaszálók és legelők kiválóan al-
kalmasak az állattartásra. Így nem 
véletlen, hogy Gyergyószentmiklóson 
a húsfeldolgozó üzemek boltjai mellett 
jól megférnek a hentesüzletek is. Hús 
mindig is volt az évszázadok folyamán, 
a zöldséghiány okozta nehézségeket pe-
dig – Amerika felfedezése után bő két-
száz évvel – megoldotta a burgonya ter-
mesztése, amely a jelek szerint igencsak 
megkedvelte a zord gyergyói éghajlatot, 
valamint a helyiek is az eleinte dísznö-
vényként termesztett zöldséget. A pu-
liszka alapanyagául szolgáló kukorica 
cserekereskedelem útján került a régi-
óba – a „váltó” a burgonya volt, amelyet 

S
Ízes, színes gyergyói konyha

Jánossy Alíz

Bárányfejleves
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más, melegebb éghajlatot kedvelő zöld-
ségekkel és gyümölcsökkel is elcserél-
tek. A gyergyói konyhában mindig is je-
len voltak az erdők-mezők gyümölcsei 
– málna, áfonya, szamóca –, a vadon 
termő gombafélék, az erdei tisztáso-
kon és kaszálókon illatozó fűszernövé-
nyek, valamint a különféle vadhúsok és 
a gyors, hegyi patakokban élő halfajták 
is. Ezek az alapanyagok határozták meg 
az utóbbi évszázadok konyháját a Gyer-
gyói-medencében, napjainkban pedig 
hozzáadódtak a könnyen elérhető, eg-
zotikusnak minősülő alapanyagok is.

Az örmény telepesek 17. századi meg-
jelenése nagymértékben befolyásolta 
az ízvilág alakulását a Gyergyói-me-
dencében. A telepesek magukkal hozták 
az étkezési kultúrájukat és szokásaikat, 
az örmény hatás így olyan észrevétle-
nül simult be a helyi székelyek étkezési 
kultúrájába, hogy a gyergyóiak többsé-
ge nem is tud arról, ha épp örmény ere-
detű ételt főz. Így az sem véletlen, hogy 
a jellegzetesen örmény ételízesítőt – 
ami nem mellesleg a legrégibb ételíze-
sítő –, a hurutot is egy székely asszony 
árulja szombatonként a gyergyószent-
miklósi piacon. A gyergyói ízekre az is 
nagy hatással volt, hogy a vidék év-
századokon át az országhatárhoz kö-
zel feküdt, így számos utazó elidőzött 
a vidéken – nekik pedig a helyi vendég-
fogadók igyekeztek a kedvükben járni. 
Az sem elhanyagolandó tényező, hogy 
a vidék lányai hajdanán eljártak szol-
gálni a közelebbi nagyvárosokba, de 
Budapestre, Bukarestbe, sőt még Bécs-
be is. Különböző ételféleségeket hoztak 
haza, amiket aztán a család étrendjébe 
is beépítettek, majd a rokonok, szom-
szédok körében is hamar elterjedtek, 

idővel pedig a közösség nagy része meg-
ismerhette az új ízeket.

Az utóbbi száz évben három időszak 
is próbára tette a gyergyói háziasszo-
nyok kreativitását. A két világháború 
és az azokat követő ínséges idők, illet-
ve az 1980-as évek – amikor fejadagra 
osztották az élelmiszert – rendkívüli 
módon fejlesztették ételkészítési képes-
ségeinket. Ezekben az időkben jelentek 
meg, majd terjedtek el a két-három ösz-
szetevőből álló, egyszerű ételek, illetve 
jelentősen bővült a tartósítási eljárá-
sok skálája is. Napjainkban a bőség za-
vara jellemző a gyergyói konyhára is, 
hiszen a nagy bevásárlóközpontokban 
valóban „minden is” kapható. Az inter-
net nyújtotta lehetőségek miatt pedig 
mondhatni reneszánszát éli a gasztro-
nómia, hiszen a gasztrobloggerek jobb-
nál jobb receptjeivel találkozhatunk, 
továbbá a közösségi oldalak a receptek 
csereberélésére is teret biztosítanak. 
A mai gyergyói konyhában egyaránt 
fellelhetők az örmény, román, zsidó és 
cigány elemekkel tarkított, székely ha-
gyományokon nyugvó ételek, de ebbe 
az ízvilágba – főleg az utóbbi néhány 
évtizedben – bőven vegyültek olasz, 
mediterrán, de akár távol-keleti vagy 
mexikói ízek is.

Mindezek tükrében a jelenlegi gyer-
gyói konyhára leginkább a változatos-
ság és a sokszínűség a jellemző. A leve-
seink többnyire gazdagon zöldségeltek, 
nem ritkán húst is tartalmaznak, és 
egyaránt lehetnek édeskés vagy sa-
vanykás ízvilágúak. Az ecet, káposz-
talé és korpacibere mellett az örmény 
ételízesítővel, a huruttal is savanyí-
tunk – például az ángádzsáburlevest 
vagy a hurutos laskalevest –, illetve 

ízesítünk is vele. Az utóbbi évtizedek-
ben leveseink sora kibővült a krémle-
vesekkel, amiket ma már hajlamosak 
vagyunk nemcsak nálunk termő, ha-
nem egzotikus gyümölcsökből is ké-
szíteni. A főételeink többsége tartal-
maz húst, még azokban az ételekben 
is van egy kis szalonna, de legalább 
egy kanál zsír, amelyek látszólag hús-
mentesek. A kedvenc köretünk a főé-
telekhez a pityóka, vagy „úribb” nevén 
a burgonya, de szeretjük a puliszkát 
és a káposztát is. A rizses vagy tésztás 
ételek is előfordulnak, de gyakoriságuk 
nem veszi fel a versenyt az előbbiekkel. 
Ezekhez az ételekhez legtöbbször sava-
nyúságot vagy valamilyen friss salátát 
fogyasztunk; ünnepek környékén szí-
vesen iszunk alkoholtartalmú italokat 
is az étkezések során 

Leveseink és főételeink fűszerezé-
sére a só, bors, pirospaprika hármasát 
leszámítva nagy előszeretettel hasz-
náljuk a tárkonyt, a petrezselyemzöl-
det, a kaprot és a csombort, de szeret-
jük a lestyánt és a babérlevelet, illetve 
újabban a bazsalikomot, szurokfüvet és 
a kakukkfüvet is. A desszertjeink, süte-
ményeink inkább ünnepek vagy vasár-
napok alkalmával kerülnek terítékre, 
de nem ritka, hogy egy-egy tartalma-
sabb levest inkább valami sütemény-
nyel „nyomtatunk el”, minthogy főételt 
fogyasszunk második fogásként. Itt is 
tapasztalhatunk újdonságokat, de eze-
ket nem annyira az alapanyagok újsze-
rűsége hordozza, sokkal inkább az új 
konyhai technológiák széleskörű elter-
jedése 

Az alábbiakban három olyan recep-
tet mutatok be a hagyományos kíná-
latból, amelynek az elkészítési módja, 
az alapanyagok aránya és az étel fűsze-
rezése hűen tükrözi a jelenkori gyergyói 
konyha színességét, változatosságát.

Bárányfejleves

Hozzávalók:
1 bárányfej a nyelvével együtt, a bá-
rány feldarabolása során kiesett hús-
darabok, csontos részek; 3 sárgarépa, 1 
petrezselyem, 1 kis karalábé, 1 hagyma, 

Nyári dolma Az örmény telepesek 
17. századi megjelenése 

nagymértékben 
befolyásolta az ízvilág 
alakulását a Gyergyói-

medencében.
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1 kis zeller, 4-5 burgonya, só, szemes 
bors, fűszerpaprika, 1 evőkanálnyi 
ecetes tárkony, 2-3 cikk fokhagyma, 1 
evőkanál liszt, 1 dl tejföl, ecet; illetve 
a galuskához: 3-4 evőkanál liszt, 1 tojás.

Elkészítése:
A bárányfejet alaposan megtisztítjuk, 
kettévágjuk, a nyelvet kimetsszük, 
az agyvelőt kiemeljük, és enyhén sóz-
va egy csészében félretesszük. Az előké-
szített fejet, a megtisztított húsdarab-
kákat és csontos részeket bő, enyhén 
sós vízben, néhány szem borssal főni 
tesszük. Ha felforrt, lehabozzuk, majd 
lassú tűzön addig főzzük, amíg a csont-
ról leválik a hús. Közben megtisztítjuk 
a zöldségeket, és kockára vágjuk. Ha 
a fej és a csontos hús megfőtt, leszűr-
jük, a bárányfejről és csontos részekről 
leszedjük a húst, megtisztítjuk a nyel-
vet, kockára vágjuk, és felhasználásig 
félretesszük. A leszűrt léhez hozzáad-
juk a felkockázott gyökérzöldségeket, 

a hagymát, sózzuk, majd addig for-
raljuk, míg a zöldségek félpuhára fő-
nek. Ekkor belefőzzük a burgonyát, il-
letve a lisztből és tojásból kevés vízzel 
elkészítjük a galuskatésztát. Miután 
a burgonya majdnem megfőtt, bele-
szaggatjuk a fövő levesbe. A leveshez 
adjuk a feldarabolt húst, illetve az utol-
só percekben belefőzzük az agyvelőt. 
Ízlés szerint fűszerezzük apróra vágott 
fokhagymával és tárkonnyal. A legvé-
gén a lisztet elsodorjuk a tejföllel, ke-
vés forró levest adunk hozzá, összeka-
varjuk, majd behabarjuk vele a levest. 
Tálaláskor tejfölt, ecetet és őrölt borsot 
adunk mellé.

Nyári dolma (örmény recept)

Hozzávalók: 
50 dkg darálthús (sertés és borjú vegye-
sen), 1 kis méretű tök, 2 nagy paradi-
csom, 2 kápia paprika, 2 zöldpaprika, 1 
nagy fej hagyma, 1 zöldhagyma, 1 cso-
kor friss kaporzöld, 10 dkg hántolt árpa, 
5 dl sűrű paradicsomlé, só, bors, 1 tojás, 
2-3 evőkanál olaj, 2 szál zellerzöld.

Elkészítése:
A zöldségeket megpucoljuk, megmos-
suk. A tököt 7-8 centis darabokra vág-
juk, majd ezeknek a belsejét úgy kotor-
juk ki, hogy nagyjából félcentis aljuk 
maradjon. A paprikákat kicsumázzuk, 
ha nagyok a kápiák, kettőbe vágjuk 
keresztben; a hagyma és a paradicso-
mok belsejét karalábéfúróval kivájjuk. 
A hagyma belsejéből kikotort részeket 
felaprítjuk a zöldhagymával együtt, 
olajon üvegesre dinszteljük, hozzáadjuk 
a paprikáról leeső részeket, valamint 

a zsenge tökből és paradicsomból ki-
vájt, felaprózott zöldségmaradékokat 
is. Beletesszük a több rendben átmosott 
hántolt árpát, és a zöldséges keverék-
kel addig pároljuk együtt, amíg az árpa 
kezdi felszívni a keverék levét. A zöldsé-
ges árpakeveréket hozzáadjuk a darált 
húshoz, sózzuk, borsozzuk, megszór-
juk a finomra vágott kaporzölddel, be-
letesszük a nyers tojást, és összegyúr-
juk a masszát. Ezzel a töltelékkel töltjük 
meg az előkészített zöldségeket. A cse-
répedény aljába tesszük a két szál zel-
lerzöldet, rárakjuk a megtöltött zöldsé-
geket. A paradicsomlevet kevés vízzel 
hígíthatjuk, sózhatjuk, illetve cukroz-
hatjuk, majd a töltött zöldségekre önt-
jük. Annyit kell tölteni rá, míg majd-
nem teljesen ellepi. A cserépedényt 
beállítjuk a hideg sütő alsó rácsára, és 
csak ezután kapcsoljuk vagy gyújtjuk 
be, majd az ételt kb. másfél órán át főz-
zük. Tálaláskor tejfölt adhatunk hozzá. 

Kapros–ordás palacsinta 

Hozzávalók:
10 evőkanál liszt, 1 tojás, csipetnyi só, 
1 dl tej, 0,5 dl olaj, annyi ásványvíz, 
amennyit felvesz; a kapros-ordás tölte-
lékhez: 50 dkg friss orda, 2 tojássárgája, 
1-2 evőkanál cukor, 1 csokor zöldkapor; 
valamint eperlekvár.

Elkészítése:
Előbb előkészítjük a tölteléket. Ehhez 
az ordát késes aprítóban vagy villával 
összetörjük, közben egyenként hozzá-
adjuk a tojássárgájákat, és ízlés szerint 
annyi cukrot, hogy kellemesen édes le-
gyen, de ne nyomja el az orda ízét. Ap-
róra vágjuk a zöldkaprot, majd ezt is 
az ordakrémhez kavarjuk.

A palacsintához a lisztet összeke-
verjük a tojással, a csipetnyi sóval és 
a tejjel, majd annyi ásványvizet ka-
varunk bele, hogy híg, folyós masszát 
nyerjünk. A végén belekavarjuk az ola-
jat is. Forró serpenyőbe terítünk egy ki-
sebb merőkanálnyit a híg masszából, 
és addig sütjük, míg az egyik fele kezd 
rózsaszínessé válni. Ekkor átfordítjuk, 
a palacsintát képzeletben kettéosztjuk 
az átlója mentén, az egyik felét gyorsan 
megkenjük kapros-ordás krémmel, rá-
hajtjuk a másik felét, és hirtelen moz-
dulattal átfordítjuk a másik oldalára 
a kettéhajtott palacsintát. Ezt az oldalát 
is megsütjük, majd sütőpapírral bélelt 
tányérra szedjük.

Tálaláskor a félbe hajtott kapros-or-
dás krémmel töltött palacsintákat közé-
pen kettévágjuk, a negyedeket tányérra 
rendezzük, és eperlekvárt adunk mellé.

Kapros-ordás palacsinta. A szerző felvételei

A mai gyergyói konyhában 
egyaránt fellelhetők  

az örmény, román,  
zsidó és cigány elemekkel 

tarkított, székely 
hagyományokon  

nyugvó ételek, de ebbe 
az ízvilágba vegyültek 

mediterrán, távol-keleti és 
mexikói ízek is.
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égen még minden az együttről szólt. 
Kalákában épültek a házak – akkor 
is, hogyha a porta jövendőbeli gazdája 
még csak legényke volt. Beosztással vá-
sárolták meg a gépeket a mezei mun-
kák elvégzéséhez. Az erdőlés, tutajozás 
elképzelhetetlen volt összefogás nélkül. 
A székely portáknál is a „szociális háló” 
nyomait látjuk: a kiskapuk egyik ud-
varról a másikra vezettek; itt jártak át 
a gyermekek, hogy nagy játékpartikat 
tartsanak, és az a háziasszony szegte 
meg a kenyeret, kente zsírral vagy lek-
várral, és kínálta fel a teljes seregnek, 

akinek éppen az udvarán voltak. Sosem 
felejti a cukrozott zsíros vagy a lekvá-
ros kenyér ízét az, aki ilyen közösség-
ben tölthette a gyermekkorát.

A kiskapun átjártak a felnőttek is. 
Ha egy szomszéd berbécset vágott, nem 
tartotta meg magának, és ennek nem 
csak a hűtőszekrény hiánya volt az oka. 
Feldarabolta, szétosztotta igény szerint. 
Amikor a másik szomszéd „apasztott” 
a jószágból, visszaszolgáltatta azt.

A ház előtt jó árnyékot tartó körte-
fa fajtáját is úgy választották meg sok 
helyen, hogy először számba vették 

R

Ahol mindenkinek  
van embere

Balázs Katalin

Bárki belekóstolhat a segítőszakmába. A 2019-es Gyimesi önkéntestáborban a jóltevés élményét élték meg a fiatalok
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a szomszédok körtövéit. Nem ugyan-
olyant akartak ültetni, hanem éppen 
mást, korábban vagy később termőt. 
Az volt az igazi ősz, amikor hetente-két-
hetente körte érett valahol.

Régi hagyományt tart életben az, aki 
disznóvágáskor még kóstolót küld. Ez 
a gesztus nem csak a kölcsönösségen 
alapul. A gyergyószéki ember nemcsak 
annak adott aprólékot, akitől kapott, 
hanem annak is, akinek még ólja sem 
volt, nemhogy levágandó disznaja. Ab-
ban hittek eleink, hogy ha jó szívvel 
adsz, akkor visszakapod majd, amikor 
szükséged lesz rá. Ennek nyugalmával 
élték életüket, és egy olyan rendszert 
tartottak fent, amelyben senki nem 
volt felesleges vagy kirekesztett. Mert 
minden tisztességes ember szemében 
becsűje volt a falu bolondjának, és nap-
számra hívták, étellel fizették a sok-
gyermekes családok munkaképessé 
érett gyermekeit is 

A háború utáni ínségben sok család 
adott ételt a rászoruló gyermekeknek. 
Az úriasszonyok süteményeket készí-
tettek a bálokra, a bevételből pedig el-
készült a szegények Szent Antal-kenye-
re. Szentmiklóson koldusnap is volt, 
amikor a rászorulók házról házra jár-
va élelmet kaptak a tehetősebbektől. 
Volt, ahol be is hívták, és a konyhában, 
a cselédek asztalánál ebédeltették meg 
őket.

Ugyanakkor nem szabad eszményí-
tenünk a múltat, mert hajdan is akad-
tak hitvány emberek, akik gúnyt űztek 
a félnótásból, parodizálták a mozgássé-
rült fogyatékosságát. Még ma is élnek 

a gúnynevek, amelyekkel az ember in-
kább megbarátkozik, mintsem hogy fo-
lyamatosan küzdjön ellenük.

A gyergyóiak közösségi emberek, sze-
retnek kapni, ahogyan adni is – ha segít-
ségre szorulót látnak, nem fordítanak 
hátat neki. A helybéliek nem hagyták 
veszni a múlt örökségét. Bár a kommu-
nista rendszer alaposan megnyirbálta 
a segítő szándékot, a rendszerváltozás 
után számos civil szervezetet alapítot-
tak, alapítványokat és egyesületeket 
jegyeztek be, amelyek célja a közösség-
erősítés és a segítségnyújtás volt. Hogy 
ezek közül több cigány útra futott? Két-
ségtelen. Mint ahogy az is bizonyítha-
tó, hogy azok a szervezetek maradtak 
fenn, amelyek társultak, és rivalizálás 
helyett összefogtak 

A tengernyi nonprofit szervezet kö-
zül kiemelném a Gyulafehérvári Cari-
tast, amely azért jött létre harminckét 
éve, hogy a külföldről érkező segélye-
ket szétossza. Azóta tevékenységeinek 
nagy része szolgáltatássá alakult, és 
a katolikus egyház szeretetszolgálata 
ma már az ember mellett áll „pelenká-
tól pelenkáig”. Segít neki minden olyat 
megtenni, ami erejéből telik, de nem 
cselekszik helyette, nem erősíti a ki-
szolgáltatottság és kilátástalanság ér-
zését – csupán együtt örvend a sikeré-
nek, az élni akarásának 

A Caritas a főegyházmegye számos 
településén jelen van, összesen több 
mint hatszáz munkatárssal és ön-
kéntessel, a szolgáltatásai közül pedig 
a legtöbb Gyergyószéken is elérhető. 
Így túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy 

a Caritas az ember mellett áll – embere 
az embernek.

A Várandós program a korai nevelés 
és készségfejlesztés lehetőségét kínálja 
fel a szülőknek, valamint felkészíti őket 
az új életciklusra. Ebben a közösségben 
a baba az anya mellett cseperedhet úgy, 
hogy közben különféle programok – ba-
bamasszázs vagy mondókázás – várják 
őket. A születés nem mindig rózsaszín 
álom: a baba érkezhet hamarabb, netán 
testi-szellemi fogyatékkal – ilyenkor 
pedig a szülőnek jó tudnia, hogy nincs 
egyedül a terhével. A hozzáértők lelki 
támaszt nyújtanak, emellett segítenek 
a lehetőségek megtalálásában, a baba 
fejlesztésében és a mindennapi örömök 
meglelésében is. A program keretében 
lehetőség van beszéd- és szociáliskész-
ség-fejlesztésre és gyógytornára is.

A társadalmi egyenlőtlenségek csök-
kentését tűzte ki célul a Biztos kezdet 
háza projekt, amely segít a hátrányos 
helyzetű kisbabáknak jobb esélyekkel 
elindulni az életben. A szociális szer-
vezet munkatársa ott áll a gyermek, 
a serdülő és a pályaválasztó fiatal mel-
lett, az Iránytű a munka világába kezde-
ményezés révén pedig próbálják csök-
kenteni a korai iskolaelhagyók számát, 
emellett támogatják és bátorítják a di-
ákokat abban, hogy megtalálják a he-
lyüket a felnőttek világában, és értékes 
emberekké váljanak.

A romakérdés Gyergyószék szinte 
minden települését érinti, és egyre na-
gyobb szakadék tátong a kisebbségi és 
többségi emberek között. Sokáig figyel-
men kívül hagytuk a romákat – a leg-
nagyobb romatelep, a Téglagyár például 
következetesen kimarad a történelmi 
leírásokból. A Caritas nemrég egy olyan 
tervvel állt elő, az önkormányzattal 
közösen, amely a roma lakosság nyil-
vántartását, meghallgatását és a kö-
zös cselekvést célozza meg, továbbá 
a közösségek közötti szakadék áthida-
lására, a feszültség csökkentésére tö-
rekszik, közben pedig a többségi lakos-
ságot is mentalitásváltásra ösztökéli.

Sokan nagyon nehezen tudnak saját 
lakáshoz jutni, és van, akinek meleg téli 
lábbelire sem telik. A Logisztika abban 

A demencia terjedése szülte az új szolgáltatást: 2022. február 28-án fogadta első páciensét  
a gyergyószentmiklósi Demens nappali foglalkoztatóközpont

Abban hittek eleink,  
hogy ha jó szívvel adsz, 

akkor visszakapod majd, 
amikor szükséged lesz rá. 

Ennek nyugalmával  
élték életüket.
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segít, hogy a nyugaton letett cipőket, 
ruhákat, bútorokat vagy éppen a tető-
fedő kátránypapírt kedvezményes áron 
szerezhessék be az emberek, és jusson 
olcsón édesség annak is, akit a szülei 
nem visznek hetente cukrászdába.

A felnőttoktatás bárkinek elérhető-
vé teszi a tudást és a tanulást, továb-
bá megismerteti a jelentkezőt a se-
gítő szakmák valamelyikével. Mert 
tudjuk, hogy a tapasztaltból lesz a leg-
jobb segítő.

Nagy múltja van itt a gazdálkodás-
nak is. A földműveléshez, állattartás-
hoz kezdenek visszafordulni a fiatalok. 
A Vidékfejlesztés külföldi gyakorlatok 
révén segíti a gazdálkodásban a gyer-
gyóiakat, továbbá itthoni szakmai ta-
pasztalatszerzést kínál a gazdáknak és 
a gazdasszonyoknak. Az a nemzedék is 
megismerheti az elődök hasznos prak-
tikáit, amely nem tudta eltanulni azo-
kat a gyárban dolgozó szüleitől.

Az itt élő ember mindennapjaihoz, 
örömeihez és bánataihoz is hozzátar-
tozik az alkoholfogyasztás. A mérték-
telenségből függőség lesz, amelyből 
az egész családnak, a betegnek és hoz-
zátartozónak együtt kell kiutat talál-
nia. Segítségre van szükség, és nem elég 

a koma biztató szava, hogy „tedd le a po-
harat, ne rongáld a családodat!” A Kiút 
program egyéni és csoportos találkozá-
sokat szervez, emellett a hozzátartozók 
lelki megerősítését is vállalni tudja.

Szintén rákfenéje a jelennek, hogy 
a fiatalok külföldön vállalnak munkát, 
akár idősek gondozására is elszegőd-
nek, miközben öregedő szüleik itthon 
magukra maradnak. Nagy szolgálatot 
tesznek nekik az otthoni beteggondozók, 
akik megnyitják ajtajukat, ellátják sebe-
iket, befűtenek a kályhába, és meleg ételt 
visznek a hajlott korúaknak. Vagy éppen 
befogadják a magatehetetlent a Szent Er-
zsébet Idősek Otthonába, ahol költségté-
rítés fejében biztonságot, társaságot és 
szakápolást biztosítanak a számukra.

Egyre fiatalabb korban, már ötven 
év környékén is jelentkezhet a szellemi 
leépülés, valamint a demencia egyik 
legismertebb fajtája, az Alzheimer-kór 
– ezeknek a lefolyását próbálja lassíta-
ni az a csapat, amely idősödők számá-
ra szervez mentálhigiénés és mozgásos 
csoportot hétről hétre. Az Alzheimer 
Caféban a szakemberek és az érintett 
családtagok rendszeresen találkozhat-
nak, hogy gyarapítsák tudásukat, és 
letegyenek valamennyit a terheikből. 

A kutatások is azt bizonyítják, hogy 
a gondozó könnyen belebetegszik a be-
tegápolásba, ha nem vigyáz magára. 
Szüksége van arra, hogy megszusszan-
jon, erőt gyűjtsön, de ehhez rá kell bíz-
nia valakire demens hozzátartozóját. 
Ezért jött létre a gyergyószentmiklósi 
nappali foglalkoztató, hogy igény sze-
rinti foglalkoztatást, étkeztetést és biz-
tosítanak a gondozásra szorulóknak.

A Caritas csak egy példa a sok közül, 
példája annak, hogy jó lélekkel lehet jót 
tenni. Közösségünk régen is gondosko-
dott saját tagjairól, és ma is így tesz  
Hogy merre vezet tovább az út? Azt nem 
tudni, viszont nem érdemes borúlátó-
nak lennünk – csak ne váltsunk irányt, 
és ne felejtsünk.

A Gyulafehérvári Caritas 
tevékenységeinek nagy 

része szolgáltatássá 
alakult, és ma már 

az ember mellett áll 
„pelenkától pelenkáig”.

Ilyen egy korai fejlesztős foglalkozás Gyergyóremetén. A szerző felvételei




