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ROVÁSÍRÁS AZ ÖRMÉNY KATOLIKUS TEMPLOM CINTERME ELŐTT? Bajna György

Amikor megyünk be a gyergyó-
szentmiklósi örmény templom 
kertjébe, csak vissza kell nézni 
a kiskapura, ott láthatjuk a kér-
déses szemöldökfát. Az azon levő 
feliratot már sokszor láttam, is-
mertem, de a felületes emberre 
jellemző módon. Bizony, sok-sok 
„találkozás” után sem vettem 
észre, hogy a latin betűk alatt 
egy régebbi írás is van.

Nem örmény felirat,
és latin sem

Íme, mit ír Blénessy Alajos tanár 
úr a cikkében: 

„A régi gerendán egy 1637-
es évszámot, fölötte pedig egy 
latin nyelvű bevésett feliratot 
pillant meg az ember. (…) Mi-
közben a hiányos szövegtöredé-
keket igyekeztünk kiegészíteni, 
szemünkbe ötlött, hogy a fenti 
felirat voltaképpen egy régebbi, 
ugyancsak bevésett feliratot ta-
kar. Azokon a helyeken, ahol az 
újabb szöveg nem vonul végig, 

világosan ki lehet venni a régeb-
bi szöveg elmosódott betűinek 
körvonalait. A betűk minemű-
ségét azonban további tudomá-
nyos kutatás nélkül nem lehet 
megállapítani.

Minthogy a feliratokat az 
örmény katolikus templom 
cintermének ajtaján találtuk, 
felkerestük az örmény nyelv 
egyik tökéletes ismerőjét: Vákár 
József pápai kamarást, a temp-
lom plébánosát. Megkérdeztük, 
hogy az elmosódott felirat be-
tűi nem mutatnak-e valamilyen 
hasonlóságot az örmény betűk-
kel. Vákár plébános kijelentette, 
hogy az elmosódott felirat vél-
hetően nem örmény szövegezé-
sű, már csak annak régi eredete 
miatt sem.

Ezek után nem maradt más 
hátra, mint történelmi adatok 
felhasználásával folytatni a 
kutatást. Sikerült megtalál-
nunk az említett töredékes latin 
nyelvű felirat teljes szövegét: 
„Hoc Cemeterium Gheorghius 
Ferencfy sarcerdos in sepul-
turam peregrinorum fi eri cur-
ravit. 1637. 9. May

Magyarul: „Ezt a temetőt Fe-
rencfy György pap, az idegenek 
temetésére készítette.”

Eszerint 1637-re utal az a fel-
irat, amely egy régebbi, ugyan-
csak bevésett feliratot takar el, s 
ami Blénessy Alajos szerint akár 
rovásírás is lehet: 

„A jelek arra vallanak – s ezt 
különben a felirat egyes betűi 
is megerősítik, – hogy az el-
mosódott felirat ősi székely ro-
vásírással íródott. A feliratban 
ugyanis több olyan betűnem 
fordul elő, amely észleleteink 

szerint a rovásírás egyes jelei-
vel teljesen megegyezik.”

A cikkből azt is megtudjuk, 
hogy a „Ferencfy György” név 
igazából Ferenczy Györgyöt ta-
karja, aki a 17. század híres gyer-
gyószentmiklósi lelkésze volt. 
Ferenczy György 1637. május 30-
ai keltezéssel bejegyezte az álta-
la vezetett Regestrumba, hogy a 
„képláb“-nál egy cintermet csinál 
és azt lécekkel bekeríti. Minden 
bizonnyal ennek az eseménynek 
állít emléket a fent idézett latin 
betűs felirat. Ferenczy 1656-ban 
kápolnát emel ugyanitt, amelyet 
1680-ban átenged a közben je-
lentékeny számúvá növekedett 
örmény közösségnek.

Mikor került rá 
a latin felirat?

Mostani kutakodásomban Ft. Gál 
Hunor, az örmény katolikusok lel-
kipásztora – maga is búvárkodó 
ember – készséggel segített, de 

együtt sem juthattunk egyr ől ket-
tőre. A plébános úrral mi is szinte 
hiába meresztgettük a szemünk, 
csak azt láttuk, hogy a latin bet űs 
felirat alatt egy másik is van. 

Ft. Gál Hunor elmondta, 
1733-ban építették fel a barokk 
örmény katolikus templomot, 
és ebbe beépült a Ferenczy 
György által 1656-ban emelte-
tett kápolna is. A szemöldökfa a 
templom cinterme falának épí-

tésekor, 1748-ban  kerülhetett a 
mai helyére.

Talán ekkor – 1748-ban – vés-
hették rá a régi feliratra az idézett 
latin feliratot. Ez ugyanis szép, 
de nem pontos, hiszen Ferenczi 
György Ferencfi -ként jelenik 
meg, ami arra vall, hogy bizonyá-
ra örmény származású lehetett 
a véső személy, hiszen a magyar 
neveket felvevő örmények kö-
zött számos fy-vel végződő csa-
ládnevet ismerünk: Lukács ff y, 
Jakabff y, László ff y stb., s emiatt 
lett a szemöldökfán Ferencfy a 
Ferencziből. Az örmények amúgy 
1650 után érkeztek tömegeseb-
ben Gyergyószentmiklósra. 

A régi felirat ügyében csak egy, 
a restauráláshoz értő szakember 
munkája, valamint komoly mű-
szeres segítség vezethetne végre 
eredményre.

* 1938-ban, a fasiszta Ro-
mániában – ugyanúgy, mint a 
nemzeti-kommunista Ceaușes-
cu utolsó éveiben – nem szaba-
dott a magyar helységneveket 
magyarul leírni (szerk.)

csángó mese
A HUHURÉZ1 ÉS A KOVÁCS2 Duma-István András

Na jó! Tudjátok-e, hogy mit csi-
nál a huhuréz? Ugye azt mondják 
róla, hogy a halált üzeni, ha éjjel 
megszólal valamelyik udvarban. 
Ha pedig az ember elzavarja őt, 
akkor más udvarban fog a halál 
bekövetkezni. De miért nevez-
zük huhuréznak a halálmadarat? 
Ennek is megvan a története, és 
most elmesélem nektek.

Régen a huhuréznak nem volt 
ürítő feneke, s mivel nem volt, a szá-
ján ürítette ki a halandót. De ami-
lyen kicsi volt a kovács, neki úgyis 
volt egy rendes ürítő feneke, s ezért 
nem szégyenkezett, ha mulatozva 
jót ivott az állatok véréből, mert utá-
na meg tudta tenni a dolgát.

A huhuréz nagy bánatában 
még az egérrel is leállt tanácsol-
ni, hátha tudna segíteni rajta. A 
huhuréz elmesélte az egérnek, 
hogy menyegzőbe van meghívva 
és nagyon el van keseredve, mert 
ugye neki nincsen ürít ő feneke, s 
mi lesz, ha a sok ebéd után, szo-
kása szerint a száján kell ürítsen. 
Szegény kisegér a sarokba húzód-
va százezer dologra gondolt, hogy 
mit is mondjon a huhuréznak, 
hogy az ne eméssze föl. Aztán se-
rényen felkerekedett az agyában, 
hogy mit kell mondania:

– Tudja, szomszéd, menjen el 
a kovácshoz, ő majd kölcsönad-
ja a feneket, ezt mással is meg-

tette, úgyhogy magának miért 
ne adná oda?

Nem sokat gondolkozott e hu-
huréz, s elment a kovács komá-
jához, amely beleegyezett a kéré-
sébe, de csak egy feltétellel.

– Koma! – mondta e kovács. 
– Ahogy vége a menyegzőnek, 
gyorsan jöjjön, és hozza vissza, 
mert nekem is kell. Tudja, sose 
lakom jól vérrel, ezért szeretek 
időben üríteni.

El is ment e huhuréz a mulat-
ságba és jól megvolt, de annyira 
jól érezte magát az új szerszám-
mal, hogy eszébe se jutott visz-
szaadni komájának.

Egyszer aztán e kovács min-

den szemérmet félretett, és el-
ment e huhurézhoz.

– Koma! A kölcsönt nem adja 
vissza?

– Milyen kölcsönt? – kérdezte 
a huhuréz.

– Hát e fenekemet, e segget – 
mondta keseregve kovács koma.

Erre e huhuréz elkezdte 
hú-hó-hógatni komáját. S így ma-
radt a komája szerszám nélkül. 
Ezért, amikor a kovács – megte-
lik, néha elmegy e bagolyhoz visz-
szakérni, ami az övé, de ez végte-
lenül hógatja: hó-hó, hó-hu, s így 
is maradt a neve.

Így hát a Jóisten ezért a nagy 
szeméremért3 mindkettőjüket 

megverte. Még ma is, ha egeret 
vadászik e bagoly, akkor a szá-
ján üríti a bőrét, és e kullancs 
mindmáig feneketlen maradt, 
mert régen sohase lakhatott jól 
vérrel. Aztán mikor okádni kell a 
bagolynak, akkor hógat4, s a kul-
lancs se tud többé sok vért inni.

Ebből az a tanulság, hogy ne kí-
vánd más tehetségét, mert terhed-
re lehet az, s ha valamivel rendel-
kezel, ne haszontalanul használd.

1 bagoly
2 kullancs
3 szégyenért
4 kiabál, huhog

A Keleti Újság 1938. április 28-án érdekes írást közöl Blénessy Alajos (máshol Gy. Blé-
nessy, illetve Gyergyószentmiklósi Blénessy Alajos) tollából Ősi székely rovásírás a 
gheorgheni* örmény templom cintermének szemöldökfáján  címmel. Utánajártunk, mi 
a helyzet ezen sehol sem jegyzett epigráfi ai emlékkel.

MEGVAN A KISHARANG?

Ft. Gál Hunor plébános még számos érdekességet mondott el. A 
Ferenczy György idejében, 1656-ban épült kápolna bizonyára nem 
túl nagy harangját 1734 után az örmények eladták, amivel megbán-
tották a szentmiklósi székelyeket, akik korábban ezzel harangoz-
tak a Csobot-hegyen levő Szent Anna-kápolna búcsúján. Egy 1749. 
február 24-i bejegyzés szerint Gáborffi  Gábor tekerőpataki fő-me-
gyebíró panaszt tett a harangocska ügyében. Érdekes az is, hogy 
az idegenek temetőjében lévő kápolna adásvételére 1717. április 
6-án nem Gyergyószentmiklóson került sor, hanem báró Mártonffi  
György erdélyi püspök látogatása alkalmából Gyergyóújfaluban.
  A lelkésztől tudjuk azt is, hogy a Szent Miklós plébániatemplom 
raktárában van egy kisharang az 1600-as évekből. Megtörtén-
het, hogy épp az lenne az egykori idegenek temetőjének Ferenczi 
György által 11 forintért öntetett kápolna-harangja?
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