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Siratófal-emlékmű, ahol a székely szombatosokra is megemlékeznek minden évben

Bözödújfaluból, az egykori székely szombatosok falujából már csak ez a tábla maradt

Élni akartak, és volt 
bennük elegendő komp-
romisszumkészség. Nem 
voltak a mindenáron 
vértanúskodás hívei. 

a gondolat, az Ószövetség elfoga-
dásának és továbbértelmezésének 
szándéka, de Báthoriék kimondták a 
további vallási újítások tilalmát, Bá-
thori Kristóf elfogta és Déva várába 
zárta. Mint láttuk, Eössi és Péchi ma-
gára nézve ezt a tilalmat semmisnek 
tekintette. Péchit bár Bethlen Gábor 
kancellárrá tette erdélyi fejedelem-
ségében, az ellenséggel való ösz-
szejátszás gyanújával letartóztatta. 
Börtönből szabadulása után folytat-
ta a szombatosság terjesztését, míg 
I. Rákóczi György az úgynevezett 
dési komplanációval (elegyengetés-
sel), magyarán koncepciós politikai 
perben el nem hallgattatta a szom-
batosság híveit. Péchit megfosztotta 
Eössitől örökölt birtokaitól, és addig 
tartotta börtönben, amíg (színleg) át 
nem tért reformátusnak.

Szombatosság, 
búvópatak-életforma

Ettől kezdve ez lett a szombatosság 
életformája, a búvópatakhoz hasonló 
bujkálás, felszínre bukkanás, amint 
az idők szorítása, a vallási szigor 
bármily kicsinyég engedett. Az ere-
detileg a Székelyföld határain túl is 
terjedő szombatosok, sabbatariusok 
(ahogyan a latin okmányok nevezik) 

jelen voltak Erdély középső és északi 
vármegyéiben is, sőt még a Dunán-
túlról is vonzott lelkeket. A szenthá-
romságtagadás azonban nem volt 
kizárólag erdélyi jelenség. Hasonló 
következtetésekre jutottak a hit meg-
tisztításának, felújításának, megre-
formálásának hívei Nyugat-Európá-
ban is, olasz és lengyel, spanyol és 
horvát, német másként gondolko-

dók a 16. században. Ezek egy-egy 
felvilágosultabb, engedékenyebb, 
újításokra nyitottabb fejedelmi ud-
varban leltek menedékre a katolikus 
és megreformált (bevett) egyházak 
üldözései elől, többek között János 
Zsigmond gyulafehérvári udvarában 
is felbukkannak ilyen érdekes, kü-
lönös európai szellemi kalandorok, 
tudós olasz orvosok, vándormuzsi-
kusok, rajongók – Kemény Zsigmond 
szavaival élve.

Bözödújfaluban és környékén

Végül utolsó menedékként a XVIII. 
századtól a szombatos hívek legin-
kább az Udvarhely széki Bözödújfa-
luban és a környékén vertek erősebb, 
eltéphetetlen gyökeret. Itt élték át 
időről időre a világi és egyházi ható-
ságok térítő, büntető, szigorító ren-
delkezéseit, indulatait. Zsidó szoká-
sok szerint éltek, azaz betartották 
az étkezési szokásokat, a disznóhús 
fogyasztásának tilalmát, a szombati 
pihenőnapot, a vasárnapot viszont 
dologban töltötték, ha nem is jártak 
mindig fedett fővel, de Péchi Simon 
írta zsidó mintára készült magyar 
nyelven imádkoztak, faragott képet 
nem imádtak. A személynévadásban 
bibliai neveket használtak. Ha a ható-
ságok úgy kívánták, látszólag áttértek 
katolikusnak, esküt tettek, de legbe-
lül ragaszkodtak hitükhöz, a szoká-
sokhoz, előírásokhoz. Élni akartak, 
és volt bennük elegendő kompromisz-
szumkészség. Nem voltak a minden-
áron vértanúskodás hívei. Tudták: a 
vihar egyszer elvonul, és akkor visz-
sza lehet térni az ősöktől átvett hitre. 
(Nem ők az egyetlenek a történelem-
ben, ugyanígy éltek a 15–17. század-
ban Spanyolországban és Portugáli-
ában a marannusok, moriszkók, azaz 
az áttérített, de titkos zsidók és „már 
nem” mohamedán arabok az inkvizí-
ció fenyegető árnyékában.)

El- és megtűrtek

1868-ban, amikor a zsidók emancipá-
ciója megtörtént Magyarországon, a 
szombatosok kilépnek az illegalitás-

ból és felfedik hitüket, betérnek az 
izraelita egyházba. 1895-ben pedig a 
bevett vallások privilégiumát élvezik 
azok, akik zsidóvá lettek (úgyneve-
zett gér-zsidók vagy prozeliták). Az 
1940-es évekig azok a szombatosok, 
akik Bözödújfaluban, Erdőszentgyör-
gyön vagy Marosvásárhelyen élnek, 
nem képezik az állami valláspolitika 
tevékenységének tárgyát. El- és meg-
tűrtek, szektasorban tengődnek. Iro-
dalmuk támad. Elsőnek Kohn Sámuel 
(1841–1920) pesti főrabbi, az Izraelita 
Magyar Irodalmi Társaság elnöke fe-
dezi fel őket újra a tudomány (néprajz, 
vallás- és irodalomtörténet) számára. 
A legérdekesebb és legszínesebb le-
írás Bözödi Györgytől származik, aki 
a szomszédos faluban élők szokásait 
és történetét Székely emberek, zsidó 
istenek (Jegyzetek a székely szomba-
tosokról, Kolozsvár, 1935) című szo-
ciográfi ájában rajzolta meg. 

A székely szombatosok problémája 
akkor válik országosan a politikum 

tárgyává, amikor a magyarországi 
zsidótörvények őket is sújtják. A ke-
resztény egyházak megpróbálják őket 
visszatéríteni, menlevelet, keresztle-
velet állítanak ki, hogy mentesülje-
nek a törvény megvonásaitól, hogy ne 
kerüljenek a gettóba, ne deportálják 
őket. Különösen sokat tett az életmen-
tésben Ráduly István római katolikus 
lelkész, akinek neve sajnos nem sze-
repel sem a köztudatban, sem a bözö-
dújfalusi emlékfalon.

Sokan azonban állhatatosak 
maradtak vallásukhoz, felekezeti 
hovatartozásukhoz, vállalták a ha-
lálvonatot, a lágert, Auschwitzot, 
majd, akik túlélték a borzalmakat, 
hazatérésük után, ha tehették, ki-
vándoroltak az 1948-ban megszü-
letett modern zsidó államba, Izra-
elbe. Itt önálló magyar gér-zsidó 
közösséget alkottak. Az utolsókról 

készített szívszorító filmet Balogh 
Júlia a Duna televízió számára a 
kilencvenes években. (Azóta sem 
vetítették újra.)

Azoknak, akiket ma a köznyelv 
„szombatosoknak” titulál, semmi 
közük sincs Péchi Simon egykori ra-
jongóihoz.

Emlékidézés – Siratófalnál 

Bözödújfalut, a székely szombatosok 
faluját a Ceaușescu-éra feláldozta, 
felszámolta, víztározót létesített a 
helyébe. Ma már csak az emlékekben 
él az egykori közösség, amelyre a ró-
mai katolikus, unitárius, református 
és görögkatolikus felekezetűekkel 
együtt minden év augusztusának 
első szombatján emlékeznek a falut 
elárasztó tó felső felénél állított em-
lékműnél, a Siratófalnál. 
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