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Szent – Erzsébet Sancta Elisabeth 
Székelyszenterzsébet, így látom leírva a falu nevét a régi doku-

mentumokban, vagy a jelenlegi helységnévtáblán és máshol. Első 
írásbeli említése 1332-ből származik, és az 1332–37. évi tizedjegyzék-
ben található. 

Elnevezését Szent Erzsébet, Árpád-házi királyleányról kapta, 
aki a falu templomának védőszentje. 

Elgondolkodom ennek az elnevezésnek a nagyszerűségén azért 
is, mert a történelmi dokumentumok között nem akadtam női névvel 
elnevezett településre, viszont annál több férfinév bukkant elő: 
Tamás, András, Ábrahám, Mihály, Márton, György és más nevek, 
amelyek általában a „Szent” vagy a „Székely” előtaggal képezik egy-
egy település nevét. 

Szent Erzsébet (1207–1231) a szegények védőszentje, aki a cso-
dával határos módon tudta elérni célját, az őt körülvevő ellenséges 
szándékokon felülemelkedve segített a rászorulókon. Világszerte 
nagy kultusza van, a jóság és a segítőkészség szentjeként tisztelik. 
2007-ben ünnepeltük születésének 800. évfordulóját. 

A falu nevében a „szent” elé odakerült a „székely” jelző is. Ez a 
két szép jelző talán garancia, erőforrás is a megmaradásra és a gya-
rapodásra. Lehet, hogy már sokszor erőt adott a nehéz időkben a túl-
élésre, a megújulásra ez a név. 

Azért említem a túlélés fontosságát, mert közigazgatási admi-
nisztrációs szempontból is sokat hányták-vetették a falut ide-oda, 
ahová éppen akarták a mindenkori felettesek. Valamikor 
Nagyküküllő megyéhez tartozott, Héjjasfalva központtal. A Magyar 
Autonóm Tartomány létrejöttekor idecsatolták, először Udvarhely, 
majd Keresztúr rajoni1 székhellyel. Egy időben volt önálló 
községközpont, majd Újszékely községhez csatolták. Később a köz-
ségközpontot Románandrásfalvára (Săcel) tették. Jelenleg Hargita 
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megyében van, Újszékely községközponttal. Lakossága a 2002-es 
népszámláláskor 1170 fő volt. 

A falu Hargita megye szélén, a délnyugati csücskében van. 
Orbán Balázs A Székelyföld leírása című művében Partiumnak 

nevezi ezt a vidéket. 
Ha Segesvár felől akarjuk megközelíteni a falut, akkor a Brassó 

felé vezető úton jövünk, és Héjjasfalván az első letérőnél – az iskolá-
nál – balra kanyarodunk, a 137-es útra. Átmegyünk a vasúton, majd 
a Küküllő-hídon, s onnan – pár méter – ismét az első letérőnél balra 
kanyarodunk. Ha viszont Székelykeresztúr irányából közeledünk, 
akkor mielőtt a Küküllő-hídra érnénk, jobbra kanyarodunk a 45-ös 
megyei útra. Néhány kilométer után egy vegyes – többségében ro-
mán – faluba érkezünk, ez Sárd (Şoard). Onnan felfelé haladva átha-
ladunk Sáshídján, mely alatt az Újlak pataka folydogál, és nem mesz-
sze innen ömlik a Mogyorós patakba. Bal oldalt a tábla is mutatja, 
hogy Újlak felé lehet letérni, de mi folytatjuk az utat a Mogyorós pa-
tak mentén fölfelé. Akinek a szeme a nagy folyóvizek látványához 
szokott, lehet, hogy észre sem veszi itt a víz jelenlétét, pedig a falu 
számára a vizet ez a patak jelenti. A híd után jobbra levő területet 
Tatárföldnek nevezik, e mellett van a Rét. Ha a Rétig felérve jobbra 
tekintünk, a patakparti fűzfák mögül egy piros cserepes ház tűnhet a 
szemünkbe. Ez még nem a falu: az egykori Szígyártó-tanya marad-
ványa, amelyben már nem laknak. Továbbhaladva hamarosan elér-
jük a Kátrányos hídját, átmegyünk rajta, és megállunk egy pillanatra, 
mert egy nem éppen megszokott látvány nyűgözi le a tekintetünket: 
az út mellett a domb aljában a kígyóhoz hasonlóan nagy gázvezeték 
csövek dugják ki az orrukat a talajból, majd bújnak vissza az őrház 
melletti mélyedésbe. Jó rikító színekkel vannak lefestve. Ha egy kicsit 
tovább haladunk, baloldalt hagyva a patakot, érdemes megállni egy 
pillanatra egy telek mellett, amelyben csak egy-két, eléggé rossz álla-
potban lévő gazdasági épület áll. Az idelátogató képzeletbeli útitár-
sam csodálkozhat azon, hogy miért kell éppen itt megállni. A hely-
beliek már megszokták azt, hogy egy szomorú, elhagyott, lerombolt 
hely mellett járnak el naponta, de még jól emlékeznek arra, hogy mi 
volt itt nem is olyan rég. „Vár állott itt, most kőhalom” – jutnak 
eszembe nagy költőnk, Kölcsey Ferenc szavai, amit úgy parafrazál-
nék, hogy „kastély volt itt, s ma űr tátong a helyén.” Ma már nyoma 



sincs annak, hogy itt kastély volt. Csak emlékezetében maradhatott 
meg azoknak, akik még látták.  

Nem szorosan a nyelvhez kapcsolódó téma, de a szenterzsébeti 
ember jellemvonásainak alakulásában szerepet játszott e kastély va-
lamikori jelenléte is. A művelt bárói család jelenléte rávetítette a fé-
nyét az emberek életére, mindennapjaira. A tiszteletadás és a vá-
lasztékos beszéd gyakorlása nevelő hatású volt. Az ők személyes 
példaadása a gazdasági munkákban és a tanulásban is ösztönzően 
hatott. A kastély „árnyékában” élő falu lakói helyi kulturális és gaz-
dasági mintákat láthattak. Ilyen szempontból szerencsésebbek vol-
tak, mint azon falvak lakói, akik előtt nem álltak ilyen példaképek.  

De menjünk tovább, mert már látjuk a helységnévtáblát: Eliseni, 
Székelyszenterzsébet. Haladunk tovább fölfelé, a Lugos nevű utcán. 
Bal felől egyre jobban kiszélesedik a patakpart, mely kitűnő legelőül 
szolgál a majorságnak. Ügyesen kell kerülgetni a ludakat és a récé-
ket, mert néha az útra is lejönnek. A patak most rézsút balra tér az 
úttól, úgyhogy egy ideig nem fogjuk látni. Baloldalt a Baptista Ima-
ház marad el, majd átellenben, kissé fennebb a Nagykút tűnik a sze-
münkbe, amely kitűnő, kiapadhatatlan vizével hosszú-hosszú évszá-
zadok óta oly fontos szerepet játszott a falu – főképp a vízben sze-
gény Felszeg – életében. Sőt az 1946. évi szárazság idején a szomszéd 
falvakból is sok gazda szekerekre rakott csebrekkel, kádakkal innen 
vitte a nélkülözhetetlen italt. Hajdan vaskos fából készített káva – 
ahogy itt mondják gárdja – övezte, és „ösztövér kútágas hórihorgas 
gémjén” lógó, nagy tölgyfavederrel merték belőle a vizet, mellette 
pedig a hosszú, mély vályúból oltották szomjukat az állatok. 

Még néhány lépés, és máris a Mocsom-árok fölött „átívelő” 
Kicsihídon vagyunk. Igaz, az árok csak akkora, hogy száraz lábbal át 
lehet lépni rajta, de mégis az „ível” szót használtam, hogy kiemeljem 
a Kicsihíd fontosságát Szenterzsébet életében. Valamikor ez volt a 
legények esténkénti kedvenc találkozóhelye. 

Még nem térünk be híd melletti Nagy-cukrászdába egy kávéra 
vagy hűsítőre, előbb ismerkedjünk meg Szenterzsébet központjával, 
a „piaccal” – egy kis séta közben. 

A hídtól mindjárt jobbra van az említett cukrászda, mellette egy 
modern ABC-üzlet. Valamikor a Szabó Árpád-féle ház állt a mai cuk-
rászda helyén. A falu egyetlen mészárszéke is itt volt, ahol hetente-
kéthetente lehetett húst vásárolni. Itt működött a tejcsarnok is. 



Az üzlettel szemben, fölfelé a Csillaghegy szép képe tárul elénk. 
Az erre felé vezető út bal oldalán kimagaslik a templom épülete a 
magas toronnyal, szemben pedig a papi lak. 

Mi most nem megyünk fel a hegyre, hanem elhagyva a hegyről 
levezető utat, ugyancsak a jobboldalon megnézhetjük a felújított 
kultúrotthont, amely 1959 óta viseli nagy költőnk, Ady Endre nevét. 
Itt átjöhetünk az úton, és körbesétálhatjuk a falu központjának egy 
kis szigetét. Sziget ez, melyet utak zárnak körbe. Ezen a szigeten van 
az újonnan épített Péchi Simon nyolcosztályos iskola emeletes épü-
lete. Péchi Simon, aki Bocskai István és Bethlen Gábor erdélyi feje-
delmek főkancellárja (ma miniszterelnöknek megfelelő tisztség) volt, 
méltón tekinthető minden idők leghíresebb szenterzsébetijének. 

Az iskola mellett terül el a volt Szabó-telek. Hajdan itt állt az 
anyai nagyszülein háza. 

Az iskola mellett haladva, jobb oldalt ismét felcsillan a Mogyo-
rós patakának vize, és az azon „átívelő” Nagyhíd. Sétáljunk át rajta, 
és gyönyörködjünk a közelében levő, 2006-ban felavatott, az elmúlt 
két évszázad falusi építési stílust megjelenítő szép tájházban és az 
előtte álló új székely kapuban. 

Ezzel az élménnyel gazdagodva forduljunk vissza a főtér, a Hő-
sök emlékműve felé. Az iskola fronti része előtt, az út másik oldalán 
kialakulófélben lévő park-játszótér területét gyermekkoromban még 
Erzsébetkertnek nevezték. Nagy gesztenyefáival maradt meg az em-
lékezetemben, ahol a fák hűvös árnyékában nyári vasárnapok dél-
utánjain kugliztak (tekéztek) a férfiak. 

Most ismét a Hősök emlékműve elé érve álljunk meg, és fejet 
hajtva adózzunk azon férfiak emlékének, akik az értelmetlen véron-
tás áldozataiként haltak hősi halált a két nagy világégés harcmezőin. 

Ahogy közeledünk vissza a Kicsihíd felé a jól kiszélesedett 
úton, még egy üzlet mellett haladunk el. Ez a szövetkezeti bolt. Köz-
vetlen mellette van a „bufet”-nek titulált kocsma. Itt most összefog-
laljuk a látottakat, azaz „elmélyítjük az élményt”. Vagyis 
Szenterzsébet központja a Kicsihíd és a Nagyhíd között van. A 
Kicsihídtől jobbra fölfelé (ha kelet irányába állunk) van Felszeg, a 
Nagyhídtól lefelé balra van Alszeg. Fontosabb utcák még a Lugos, a 
Tízes, a Tanórok s a Tóhely. Pontosan, szabályosan osztják meg a 
települést. Olyan az egész, mintha mérnöki pontossággal tervezték 
volna meg az egészet az évszázadok folyamán.  



Tóhely felé fogunk majd haladni, ha el akarunk érni 
Románandrásfalvára (Săcel-be). Itt is többségében románok laknak, 
akárcsak az alsó szomszéd faluban, Sárdon. 

Tóhelyen, menetközben megnézhetjük a falu könyvtárát, amely 
az egykori TSZ székházában van. 

Ezek után térjünk be a Nagy-cukrászdába kávé mellett kicsit 
nosztalgiázni. Ha közben a cigányok lejönnek a pusztákról s pattog-
va énekelnek és táncolnak, ez még eredetibbé teszi az élményt, mert 
az ilyen „csádárálás” vagy csármálás hozzátartozik Szenterzsébet 
hangulatához. 

A falu központja azért kapta a „piac” nevet, mert hajdanán itt 
„piacoltak” a falu lakói, a kóboros szekerekből meszet, sót, cserép-
edényeket, degenyeget áruló vándorkereskedőkkel, készpénzért, ga-
bonáért, állatért, élelemért. Egyebeket vásárolni vagy eladni a heti 
piacra kellett menni, szerdai napokon Segesvárra, szombatonként 
pedig Székelykeresztúrra. 

A falu e központi része mindig is forgalmas volt. Újabb időkben 
itt álltak meg a faluban áthaladó autóbuszok is. Most a Hősök em-
lékműve nagyon impozánssá teszi az egész teret. Nem sok falu 
büszkélkedhet akkora, és az utóbbi években ilyen szépen formálódó 
központtal, mint Szenterzsébet. 

 
 
 

Forrás: Nagy Emma Székelyszenterzsébet tájnyelve a XX. században, 
Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2012. 


