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„ Én mindig ájtatos /{egyeieltel 

emlékszem az ősödre. Áldom 

nyomaidat, mert amit ők építettek, 

azzal az unokák, életét alapozták 

meg s a székely nemzet életének 

folytonosságát biztosították-" 

Tivai Nagy Imre 

Kulturális ertekeink megőrzése olyan feladat, 
amely nagy felelősséget ró intézményeinkre. 

A jövő embere csak annyit fog tudni a múltról, 
amennyit megőrizünk belőle. Bármely közösség 

számára létkérdés saját írásos örökségének, 
dokumentumainak megőrzése. A Kájoni János 

Megyei Könyvtárban ennek a felelősségnek 
tudatában fordítunk fokozott figyelmet 
a helyismereti, helytörténeti gyűjtemény 

gyarapítására, illetve helyi-regionális értékeink 
őrzésére, megismertetésére. Ennek 
a törekvésnek a jegyében született a 

Neves Csíkiak könyvjelzősorozat, amelyet 

2007-ben indítottunk Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatalának támogatásával. 

A könyvjelzőkön városunkhoz vagy régiónkhoz 
kötődő kiemelkedő személyiségek, tudósok, 

művészek, alkotók, közéleti szereplők portréit 
mutatjuk be - rövid életrajzi összeállítás 

kíséretében. A bemutatott személyiségek közt 
vannak közismertek, de olyanok is, akikről 
megfeledkezik az utókor, közös jellemzőjük 

azonban az értékteremtő, értékhordozó, 
emlékezetre méltó életpálya. A seregszemle 

korántsem teljes, az adott keretben nem 
törekedhettünk megközelítő teljességre sem, 
erre csak egy nagyobb terjedelmű kiadvány 

nyújtana lehetőséget. A könyvjelzőforma keretet 
ad, azonban korlátok közé is szorít. A rövid 
ismertető szövegek csupán felvillantják egy-
egy személyiség életpályájának jelentőségét, 

hogy bárki képet alkothasson arról, miért 
érdemes emlékezetünkben megőrizni múltunk, 

illetve közelmúltunk nagyjait, talán az 
érdeklődést is felkeltik munkásságuk, életrajzuk 

tanulmányozása iránt. 

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe 
könyvjelzőinket! 

Kelemen Katalin, Vitos Mária és Vitos Zsófia, 
a Kájoni János Megyei Könyvtár 

könyvtárosai 



Neves Csíkiak 

Andory Aladics Zoltán 
(Fogaras, 1899. január 7. 

-Csíkszereda, 1990. november 1.) 

Okleveles erdőmérnök, fényképész. A huszadik 
század első telében készített fényképei a 

korabeli Csíkszereda törtenetének tontos képes 
dokumentumai. Fotói közül számos művészi 

értékű alkotása maradt az utókorra. Sopronban 
szerzett erdőmérnöki oklevelet, 1927-ben fiatal 

erdőmérnökként került Csíkszeredába, az 
erdő-felügyelőség alkalmazottiakéul dolgozott. 

Az ő tanácsára ültettek kanadai nyárfákat a 
mai csíkszeredai központi park helyén elterülő 

mocsaras, ingoványos területre. 1930-ban nyitotta 
meg korszerű fényképészeti műtermét, modern 

gépekkel dolgozott, rövid idő alatt a város népszerű 
fotográfusává vált. A második világháború után 
téladta eredeti szakmáját, és a fényképészet lett 
a megélhetési forrása. Fotográfusi munkájáról a 

Csíki I-tpok hasábjain többször is írtak. 
A lap 1938. szeptember 17-i száma kitüntetéséről 

számolt be: A sepsiszentgyörgyi 1938-as 
gazdasági kiállításon, amelyet az Krdélyi 

Gazdák Egyesülete szervezett öt témakörben, 
Aladics "szakmabeli kiállítását aranyéremmel, 

művészportréit szintén aranyéremmel, természeti 
és vadászképcit ezüstéremmel jutalmazták". 

Erdőmérnöki szakmájához kapcsolódó 
szenvedélye volt a vadászat és horgászat, a 

természetjárás. Vidéken készült felvételei a csíki 
életmód maradandó emlékei. 



Antalfi János (Antalffy) 
( C s í k s z e n t m á r t o n ? 

- G y u l a f e h é r v á r , 1 728 . j ú n i u s 10.) 

Erdélyi római katolikus püspök 1 7 2 4 - 1 7 2 8 
között. A nagyszombati jezsuita akadémián 

szerzett hittudori oklevelet. Felszentelt 
papként Erdélyben lelkipásztorkodott, 

Csíkszentgyörgyön. 1706-tól Csík-, 
Gyergyó- és Kászonszék föesperesc volt, 

1708 őszén vikárius és általános ügyhallgató 
lett. 1716-ban III. Károly őt nevezte ki a 
visszaállított erdélyi székeskáptalan első 

nagyprépostjává, 1724. március 13-án 
Erdély püspöki székébe került, 1725-ben 

Bécsben szentelték fel. A király bárói rangra 
emelte, 1725-ben az erdélyi főkormányszéki 

tanácsosi kinevezést is megkapta. Antalfi 
püspök szerepe jelentős a katolikus 

törvények és rendeletek megváltoztatásában. 
A z ő püspöksége idején a gyulafehérvári 

és kolozsvári levéltárak visszanyerték 
egyházi jellegüket. 1727-ben megalapította 

Kolozsváron a jezsuiták nyomdáját. 
Gyulafehérváron hunyt el, a székesegyház 

sírboltjában helyezték örök nyugalomra. 

Neves Csíkiak 



Neves Csíkiak 

gróf Apor István 
(Altorja, 1638 

-Nagyszeben, 1704. november 10.) 

Főkirályhíró, erdélyi kincstartó, nagybirtokos 
főúr. 1666-tól Alcsík alkirálybírája. A Béldi-

mozgalom idején támogatta Apáti fejedelmet, 
később 1679-ben követe a Portánál. 1685-től 

Csík-, Gyergyó- és Kászonszék főkirálybírája, 
1690-ben Thökölyvel szemben a császári pártot 

támogatta, ezért I. Lipóttól 1693-ban bárói, 
1696-ban grófi rangot kapott. 1695-től erdélyi 

kincstartó, 1697-től Torda vármegye főispánja, 
a kincstartóság megszűnése után generális, 

1703-tól Erdély fővezére. A Rákóczi-
szabadságharc idején császárpárti maradt. I. 

Apafi Mihály fejedelemsége cs az új Habsburg-
kormányzat idején a legbefolyásosabb 

politikusok egyike. Jelentős szerepe volt a 
gyulafehérvári római katolikus püspökség 

újjászervezésében cs az erdélyi görög katolikus 
egyház életre hívásában is. Vagyonát a fejedelmi 

birtokok (elosztása, a fiskális jövedelmek 
ellenőrzése, illetve önálló kereskedelmi 

tevékenysége alapozta meg. Jelentős 
alapítványokat hozott létre, a moldvai missziót 
is támogatta. 1697-98-i bécsi útjáról írt naplóját 
Bíró Vencel adta ki. (Erdélyi Múzeum, 1930.) 



Neves Csíkiak 

Balázs András 
(Kászonimpér, 1869. november 18. 
- Székesfehérvár, 1956. január 25.) 

Kanonok, pápai prelátus, a teológia doktora, 
jogtörtenész. Középiskoláit Csíksomlyón, a 

teológiát a bécsi Pázmáneumban végezte, 1892-
ben szentelték pappá. Brassóban volt tanár, 

majd Kolozsvárt az Erdélyi Római Katolikus 
Státus és egyben a Báthory-Apor szeminárium 
igazgatója. 1903-tól tordai főesperes-plébános, 

1917-től gyulafehérvári kanonok, 1920-37 
között a Katolikus Státus előadója, anyagi 
és iskolai ügyeinek vezetője. 1930-tól pápai 

prelátus. Az erdélyi kisebbségi iskolák 
megtartásáért küzdött, 1925-ben a kisebbségi 

iskolák ügyét képviselte Genfben 
a Népszövetségelőtt. 1927 tavaszán 

a konkordátum-tárgyalásokon ő képviselte 

a katolikus magyarságot. 
Gyárfás Elemérrel, a Státus világi elnökével 

együtt Rómában tárgyaltak a Státus 
fönntartásáról, ennek eredménye lett 

1932-ben az Accord néven ismert római 
egyezmény, mely biztosította a Státus további 
működését. A z Erdélyi Katolikus Akadémia 

egyik vezetője volt. Az erdélyi katolicizmus 

múltja és jelene című kötet egyik társszerzője 
(Dicsőszentmárton, 1925), jelentős munkája: 

A d a t o k az erdélyi kisebbségek iskolavédelmi 

küzdelmeihez 1919-1929. (Kolozsvár, 1929). 



Neves Csíkiak 

Bányai (Baumgarten) László 
(Körösbánya, 1907. november 17. 

- Bukarest, 1981. június 3.) 

Közíró, törtenész, akadémikus. A középiskolát 
Csíkszeredában és Gyulafehérváron végezte, 

majd Budapesten és Párizsban folytatta 
egyetemi tanulmányait. 1930-1933 között a 
csíkszeredai gimnáziumban volt tanár, ahol 
1933 őszén kommunista tevékenysége miatt 

letartóztatták 19 M-től a M A D O S Z központi 
titkára, 1940-től Brassóban és Temesváron volt 

illegális vezető pártaktivista. 1944 után tagja 
volt az MNSZ Végrehajtó Bizottságának, 
1948-tól Nagy Nemzetgyűlési képviselő, 
1948-52 között az Elnöki Tanács tagja, 

1950-52-ig miniszteri tanácsos. 1952-56 
között a Bolyai Tudományegyetem rektora, 

1956-58-ig miniszterhelyettes, 1959-66 között 
a bukaresti Történeti Intézet aligazgatója, 1970-

től a Társadalom és Politikai Tudományok 
Akadémiájának egyik alelnöke. Az irodalmi 

életben először versekkel jelent meg. 
Munkatársa volt a Fa lvak Népe, Székelyföldi 

Néplapnak, Igazságnak és az Erdélyi Magyar 

Szónak- írásai a Brassói lapokban, a Korunkban, 

a párizsi Le Monde Nouveau című folyóiratban, 
a Népi Egységben, a Világosságban, az Utunk, 

a Romániai Magyar Szó és az Előre hasábjain 

jelentek meg. Munkái: A magyarság a Duna 

völgyében; H a r m i n c év. Jegyzetek a romániai 

magyarság útjáról. Együtt é lünk , együtt építünk: 

Tavaszi szél; Hosszú mezsgye; Közös sors - testvéri 

hagyományok: Kitárul a világ; Válaszúton. 



Neves Csíkiak 

Beczásy Antal 
(Marosvásárhely, 1938. augusztus 28. 

- Csíkszereda, 2007. január 1.) 

Festőművész. Középiskolai tanulmányait a 
csíkszeredai gimnáziumban végezte. 1958-

tól a marosvásárhelyi Székely Népi Együttes 
táncosa volt. 1960-tól a kolozsvári Pedagógiai 
Főiskola rajztanári szakának hallgatója, 1962-
töl a csíkszeredai „Olt" Kisipari Szövetkezet 

kerámiai részlegén dolgozott. 1963-tól a 
marosvásárhelyi bábszínház díszlettervezője, 

1964-től a kolozsvári Képzőművészeti 
Akadémia hallgatója, ahol kiváló mesterei 

Andrássy Zoltán, Bălău Mircea, Mohi 
Sándor, Nagy Imre. Egyfajta metafizikus 

átvilágítottság, titokzatosság lengi át 
székelység-ábrázolását, elsősorban vízfestésű 

tájait és kompozícióit. Nagy Imre munkásságát 
tekintette példaképének. 1958-tól rendszeresen 

állít ki Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön, 
Gyergyószentmiklóson, Marosvásárhelyen, 

Kolozsváron, Aradon és Bukarestben, 
lelentősebb olajfestményei: Kontyoló, Dózsa 

György emlékére. Naplemente, Holdfényben, 

Anyaság, Napsütésben, Falu, Leányportré , 

Hazafelé, Vihar után. Korsós leány. 



Neves Csíkiak 

Benkő Kálmán 
(Csíkdelne, 1824. december 11. 
- Budapest, 1890. október 25.) 

Színész, író. Eredeti neve: Benő István 

Ká lmán. Tanulmányait Csíksomlyón, 

Kolozsváron és Egerben végezte. 1843-tól 

Gyöngyösön volt színész. 1847-ben Csabai 
Pál társulatában, 1848-ban Esztergomban 

játszott. Ott mutatták be első darabját, a 

Jellasics bevonulása Magyarországba címmel. 

1850 - 1853 között a Nemzeti Sz ínház tagja, 

majd ugyanott 1 8 5 7 - 1 8 8 0 között színész és 

könyvtáros. Több mint félszáz darabot írt és 

fordított. Fontosabb szerepei: Pisze (Abonyi 

L.: A betyár kendője); Gyalu (Shakespeare: 

Szentivánéji álom). Színészettörténeti 

munkája: Magyar színvilág. Történeti és 

statisztikai almanach a színművészet köréből, 

1565-1872 (Pest, 1873) a magyar dráma 

és színészet történetének fontos forrása. 

Pontosabb művei: Rontó Pál (1862); 

Bem hadjárata (1869); Ubryk Borbála (1869); 

Bukow, a székelyek hóhéra (1883); 

A vén székely (1886); Gábor Áron (1891). 



Neves Csíkiak 

Cserei Mihály 
(Csíkrákos, 1668. október 21. 
- Nagyajta, 1756. április 22.) 

Történetíró, az erdélyi emlékirodalom jeles 
képviselője. Középiskolai tanulmányait a 

székelyudvarhelyi református kollégiumban 
végezte. Székely birtokos családból származott. 

1686-tól Teleki Mihály titkára volt, 1688-
tól a Castelli, majd a Graviani ezrednél 

tartományi biztos. A z 1690-es zernyesti csatát 
követően Thököly oldalára állt, miután urát 

kiverték Erdélyből, rövid ideig Havasalföldön 
bujdosott. 1691-ben visszatért Erdélybe, 
de a Rákóczi szabadságharc idején is a 

Hasburgok oldalán vállalt állami tisztségeket. 

Három éven át csíki főkirálybíró volt, majd 
tartományi biztos. Históriáját 1707. december 
16-án kezdte el írni Brassóban, Apáti Mihály 

erdélyi fejedelem idejétől, majd 1721-ben, 
Nagyajtára való visszavonulását követően, 

folytatta a brassói évei alatt megkezdett 
munkáját. Magyar nyelven írt Erdély históriája 

című munkája az 1661-1711 közötti időszak 
erdélyi történetét foglalta össze, szemléletét 
a protestáns erdélyi hazafiság és köznemesi 

látásmód hatja át. Egyik első nagyhatású 
megfogalmazója az erdélyi öncélúságot 

hirdető transzilvánizmus gondolatának. Nevét 
a csíkrákosi általános iskola viseli. 



Neves Csíkiak 

Csiszér Imre Elek OFM 
(Csíkcsobotfalva, 1856. november 6. 

- Brassó, 1942. április 27.) 

Ferenc-rendi szerzetes, az erdélyi ferences 
provincia tartományfőnöke. A gimnáziumot 

Csíksomlyón végezte. Tizenkilenc éves 
korában, 1875-ben Kolozsváron lépett a Ferenc-

rendbe. Teológiai tanulmányait Kolozsváron 
végezte, 1879-ben szentelték pappá. 

Csíksomlyón volt tanító, Nagyszebenben 
hitszémok. Fiatal papként 1883-ban megkezdte 

életének legnagyobb és legjelentősebb 
küzdelmét, amelynek célja a szerzetesi (egyelem 

visszaállítása volt a Ferenc-rendben. Az általa 
elindított mozgalom általánossá vált az egész 
egyházban, amelyet 1897-ben XIII. Leó pápa 
is megerősített a renden belül. Több ferences 
kolostor házfőnöke volt. életének fontosabb 

állomáshelyei: Mikháza. Vajdahunyad, 
Medgyes és Brassó. 191 l-től tartománytőnöki 
tisztséget töltött be, tevékenységével az erdélyi 

ferences provincia megreformálója volt. 
1914-től haláláig Brassóban volt házfőnök. 

A brassói zárda kriptájában temették el, sírja 
zarándokhely lett, 1992-ben kezdeményezték 
boldoggá avatását. Aszkéta, szent életű alakját 
a Hírnök és a Katolikus Világ lapjain 1943-44-

ben Trefán Leonárd 27 cikkben idézte föl, dr. P. 
Boros Fortunát könyvben emlékezett meg róla: 

Elek atya arca (Kolozsvár, 1947). 



Neves Csíkiak 

Dr. Dénes László 
(Illyefalva, 1921. április 5. 

- Csíkszereda, 1981. szeptember 23.) 

Sebész főorvos. Orvosi tanulmányait a 
kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen 

végezte. 1945 márciusáig Budapesten 
dolgozott. 1945-1951 között a kézdivásárbelyi 

kórházban volt sebész, 1951 -1984 között a 
csíkszentmártoni kórház sebész főorvosa, 

két éven át a kórház igazgatója. 1954. június 
1-től kinevezték a csíkszeredai Egyesített 
Kórház sebészeti osztályának főorvosává, 

ahol haláláig dolgozott. Minden évben részt 
vett az orvosi szakmai megbeszéléseken, 

több mint 200 szakdolgozattal gazdagította 
a szakirodalmat. Ugyanakkor belföldi és 

külföldi szakmai továbbképzőkön vett részt. 
Fő érdeklődési területe a pajzsmirigy és 
epeutak, valamint a gyomor-tápcsatorna 

sebészete volt. Gazdag tapasztalata révén több 
sebésznemzedéket is felnevelt. 1970. november 

1-től kinevezték a csíkszeredai Egyesített 
Területi Kórház igazgatójává. Nehéz 

feladatok hárultak rá, mert az átszervezést 
követően fontos szerepet játszott az új, 700 
ágyas kórház felépítésében és környékének 

parkosításában. Nevét Csíkszeredában utca és 
a megyei kórház viseli. 



Neves Csíkiak 

Dobos Ferenc 
(Alsó jára , 1881 . jú l ius 31 . 

- S z é k e l y u d v a r h e l y , 1949. m á j u s 1.) 

Történész, költő, tanár. A kolozsvári 
egyetemen szerzett tanári és 

bölcsészdoktori oklevelet. A csíksomlyói 
főgimnázium világi tanára volt 1 9 0 5 - 1 9 0 8 
között, földrajzot és történelmet tanított. 

1908-tól a székelyudvarhelyi katolikus 
főgimnázium tanára, ünnepségek 

szónokaként nagy tekintélynek örvendett 
a városban, a g imnáz ium tanári 

könyvtárának őre is volt. Történelmi 
tárgyú cikkeit, verseit főleg helyi lapok 

közölték. Történészként a székelyek 
eredete és a székely székek kérdései 

foglalkoztatták. .A s z é k e l y e k hun eredete 

című tanulmánya a Székelyföld írásban 

és képben című gyűjteményes kötetben 
jelent meg 1941-ben. Könyvet írt Az Adria 

uralmának kérdése a XVI. században 

címmel (Kolozsvár, 1905) . 
Ősz i levélhullás című verseskötete 

(Kolozsvár, 1941) öregkori lírai verseit 
ta r ta lmazza . 



Neves Csíkiak 

Duka János 
(Margitta, 1907. január 2. 

-Csíkszereda, 1990. december2.) 

Ifjúsági író, tblklórgyújtő. A nagyváradi 
iskolaévek után 1925-ben fejezte be a 

tanítóképzőt Csíkszeredában. Falusi tanító, 
később Csíkszeredában körzeti iskola-felügyelő, 
majd 1945 után tanfelügyelő. Novellái 1936-tól 
a Vasárnapi Harangszóban és a Csíki Néplapban, 

szakcikkei a csíki és gyergyói múzeumok 
közleményeiben jelentek meg. 1961-ben a 

magyarországi X. Néprajzi Gyűjtőpályázaton 
Csúfolódó székelyek című gyűjteményével II. díjat 
nyert. Közleményei jelentek meg a Népismereti 

dolgozatok, 1976-os és 1978-as kötetében is. 
„Egész életét jellemezte a tudatosan vállalt 
népnevelői, nemzeti közösségéért dolgozó, 

a magyarság, sajátosan a székelység szellemi 
vagyonát mentő folklórgyűjtői pálya" - írja 
dr. Balázs Lajos néprajzkutató Az eszményi 

önkéntes fo lk ló rgyű j tő című cikkében. (Hargita 
Népe, 2001. január 5.) Önálló kötetei: 

Gyermekszíndarabok, (Csíkszereda, 1946); 
Székely lakodalom. Székely fonó (Csíkszereda, 
1947); Kilenc kéve hány kalangya? Anekdoták a 

székelyekről (Bukarest, 1982); Elsüllyedt kincs. 

Mesék (Bukarest, 1993); Üti P á k é Barátost. 

Csúfolódó székely népköltészet (Csíkszereda, 
1995); Mikor hagyja el az ész 

az embert? (Csíkszereda, 2000). 



Neves Csíkiak 

Écsy László János OFM 
(Rákosd, 1919. június 9. 

- 1982. április 19.) 

Ferenc-rendi szerzetes, csíksomlyói házfőnök, 
tartományfőnök. Középiskolai tanulmányait 
Csíkszeredában végezte, 1938-ban lépett be 

a szerzetes rendbe, majd Vajdahunyadon 
teológiát tanult. 1942-ben ünnepélyes 

fogadalmat tett, 1943. június 20-án szentelték 
pappá. 1948-ban a kolozsvári Bolyai 

Tudományegyetem román-francia szakán 
szerzett tanári oklevelet. 1943-ban Kolozsváron, 
1948-ban Székelyudvarhelyen hitszónok. 1951. 
augusztus 20-án rendtársaival Máriaradnára 

hurcolták, 1952-1961 közön Désen 
kényszerlakhelyes házfőnök. 1961. június 
26-án letartóztatták 1962-ben a szocialista 
rend elleni uszítás vádjával 3 év börtönre 

ítélték 1964-ben közkegyelemmel szabadult. 
Szabadulása után Szentágotán plébános. 

1970-től Csíksomlyón szónok a kegytemplom 
igazgatója, házfőnök. 1979-től az Erdélyi 

Ferences Rendtartomány tartományfőnöke. 
1982-ben autóbalesetben hunyt el. Állandóan 

javíttatta a kegytemplomot és környékét, a 
ferencesek egymás között építő Jánosnak 

nevezték Művei: E m i n e s c u şi catolocismul; 

A Mikulás Kolozsváron; Franciscanii în istoria 

literaturii române; Jegyesoktatás; Szentbeszédek 

Máriáról; A bűnbocsánat új szertartása; A 

bűnbocsánat szentsége; L e l k i gyakorlat a szent 

keresztút állomásairól. Prédikációk az egyházi év 

vasárnapjaira és ünnepeire. Úti beszámoló. 



Neves Csíkiak 

Élthes Gyula, 
dr. Tusnádi Élthes 

(Csíkszereda, 1885 - Budapest ?) 

A jogtudományok doktora, jogtudományi 
szakíró, szerkesztő, egyetemi tanár. 

Középiskolai tanulmányait a csíksomlyói 
főgimnáziumban fejeztébe 1902-ben. 

1907-1922 között, tizenöt éven át a Csíki 
Lapok szerkesztője volt. Kezdetben a lap 
főmunkatársa, majd Fejér Antal mellett 

társszerkesztője volt, később felelős 
szerkesztője. „Ez idő alatt ő volt a lap szellemi 

irányítója és tényleges szerkesztője. A lap 
minden rovatát ő állította össze" - írja Endes 

Miklós Csík; Gyergyó - és Kászon-székek 

(Csík megye) fö ldjének és népének története című 

könyvében. Dr. Élthes Gyula megírta a Csíki 

Lapok huszonöt éves történetét, amelyet a lap 
1912. decemberi jubileumi száma közölt. A 

világháború idején a Csíki Lapok napilap lett, 
ez idő alatt a napi megjelentetés nehéz feladatát 
vállalta. 1922 márciusától Budapesten egyetemi 

tanárként tevékenykedett, a Kihágási Tanács 
büntetőbírája és kormányfótanácsos volt. 

Jogtudományi munkái közül kiemelkedő. A 
rendőri büntetőjog tára I-IV. (Budapest, 1940). 
Portréját Márton Ferenc festőművész rajzolta, 
akiről könyvet írt Márton Ferenc élete és müvei 

címmel (Budapest, 1940). 



Neves Csíkiak 

Gál Elemér 
(Csíkszereda, 1929. február 28. 

- Eger, 2007. május 31.) 

író, újságíró, szerkesztő, tanár, pedagógiai 
szakíró. Csíkzsögöd szülöttje, a csíkszeredai 

gimnázium diákja volt. A középiskolát 
1948-ban fejezte be, majd a Bolyai 

Tudományegyetem magyar irodalom szakán 
szerzett oklevelet. Középiskolai tanárként 

kezdte pályáját Szatmárnémetiben, 
tanítványa volt Szilágyi Domokos. 

Módszertani, nevelési írásai, cikkei a Tanügyi 

Újságban és a S z a t m á r i Hírlapban jelentek 

meg. A Babes-Bolyai Tudományegyetem 
megbízásából szakfelügyelőként dolgozott. 

Pedagógusként több tanulmány szerzője 

volt, dolgozata jelent meg a Beszéd és 

íráskészségfejlesztés című gyűjteményben. 
A szatmári Friss Újságban jelentette meg 

riportjait és elbeszéléseit. Számos színdarabot, 
mesét dramatizált. Riportjai, novellái mellett 
több könyvet is írt. 1990-től a S z a m o s h á t című 

szépirodalmi lap főszerkesztője lett. 
A Hármashatár Irodalmi Társaság alapító tagja 

volt. 1994 ben Egerbe költözött, a Heves Megyei 

Hírlap munkatársaként dolgozott. 
A Héthavas című regénye, amelyet őstörténeti 
hitregénynek nevezett, 2006-ban jelent meg 
(Grafotip Kiadó). Tagja volt a Szent György 

Lovagrendnek és a Vitéz Rendnek. 



Neves Csíkiak 

Glósz Miksa 
(Szepes megye, Tamásfalva, 1845. október 12. 

-Nagyszeben, 1906. november27.) 

Tanár, könyvtáros, író. Középiskolai tanulmányait 
Lőcsén, Nagyváradon, Besztercebányán végezte, 

majd Budapesten jogot és bölcseletet tanult. 
1874-ben Nagyszebenben, 1875-től Csíksomlyón 
latin és görög nyelvet tanított. 1884-ben adta ki 
Csíksomlyón A csíksomlyói szem ferencz-rendi 

szerzetesek nyomdájában az 1662-1884-ik évben 

megjelent könyvek és nyomtatványok teljes czímtárát. 

Munkája a nyomda történetével foglalkozó 
kutatások egyik jelentős forrása 

(a címben az 1662-es évszám elírás, a nyomda 
alapítási eve 1675). Összeállította és 1885-
ben kiadta A csíksomlyói szent ferencz-rendi 

szerzetesek könyvtárában található régi magyar 

könyvek jegyzékét- A csíksomlyói gimnázium 
tanári könyvtárának őreként újrarendezte 
és korszerűsítette a könyvtárat, elkészítette 
cédulakatalógusát. A csíksomlyói rom. kath. 

főgimnasium tanári könyvtárnak vázlatos története 

című dolgozatát az 1886-1888-ban kiadott 
gimnáziumi értesítőkben jelentette meg. Munkái 

jelentős könyvtártörténeti forrásmunkák. 
Kisebb írásait, cikkeit, elbeszéléseit, fordításait 
közölte a Székelyföld és a Csíki Lapok . Szlovák 

nyelvtant szerkesztett, amelyet német és magyar 
nyelven is kiadtak. Magyar kiadása Gyakorlati 

tót nyelvtan címmel jelent meg (Bp., 1888). 
Társulatok, egyesületek tagjaként jelentős közéleti 

tevékenységet végzett. 



Neves Csíkiak 

Dr. Hirsch Hugó 
(Algyógy, 1885 - Kolozsvár, 1941) 

Orvos, közéleti személyiség. Egyetemi 
tanulmányait Budapesten végezte. Három évig 

a kolozsvári sebészeti klinikán tanársegéd, 
majd 1912-től a csíkszeredai kórház főorvosa. 
Kiváló sebészorvosként említik, évekig ő volt 
az egyetlen képzett sebészorvos Csíkban. A z 

ő nevéhez kötődik a modern orvosi ellátás 
bevezetése Csíkszeredában, elsőként alkalmazta 

a röntgen-vizsgálatokat, rendszeresítette a 
laboratóriumi vizsgálatokat, és 1912-ben 

létrehozta a kórház sebészeti osztályát. 1926-ban 
családi házát új szárnnyal bővítve rendezte be a 

Hirsch-szanatórium néven ismert, a kor modern 
igényének megtelelő magángyógyintézetét. 

Feleségével, Filep Judittal együtt aktív 
résztvevője volt a két világháború közötti évek 
csíkszeredai kulturális életének, a jótékonysági 
tevékenységből is kivették a részüket. Házuk 
nyitott volt a városba látogató híres emberek 

számára, 1932-ben náluk vendégeskedett 
Szentgyörgyi Albert, a későbbi Nobel-díjas 

tudós. 1938-ban Hirsch Hugó megbetegedett, 

közel három évtizedes csíkszeredai orvosi 
szolgálat után 1940-ben családjával Kolozsvárra 

költözött. Kolozsváron hunyt el, és mint 
csíksomlyói konfráterrt (a szerzetesrend 

tiszteletbeli tagját) a kegytemplom kriptájában 
temették el. 



Neves Csíkiak 

Jakab Antal 
(Kilyénfalva, 1909. március 13. 

- Gyulafehérvár, 1993. május 5.) 

Gyulafehérvári megyéspüspök. Teológiai 
tanulmányait Gyulafehérváron végezte. 

1934. június 29-én szentelték pappá. Nyolc 
évi káplánság után Márton Áron Rómába 

küldte, ahol a lateráni egyetemen 1942-ben 
kánonjogból doktorált. Hazatérése után 

Kolozsváron a püspöki helytartósági iroda 
titkára, 1950-től a gyulafehérvári teológia 

tanára volt. Titkos ordináriusként 1951-ben 
letartóztatták, négy évet ólombányában 

dolgozott, ahonnan 1964-ben szabadult. 
1971-ben kinevezték, 1972-ben címzetes 
püspökké szentelték Rómában. Utódlási 

joggal Márton Áron erdélyi megyéspüspök 
segédpüspöke lett, akinek lemondása után 

erdélyi megyéspüspök egészen nyugalomba 
vonulásáig, 1990-ig. Munkája: Az erdélyi 
római katolikus püspöki szék betöltésének 

vitája a 17. században (Kolozsvár, 1944) 

Nevét a csíksomlyói tanulmányi 
ház viseli. 



Kassai Lajos 
(Gyergyószentmiklós, 18S8. augusztus 27. 

- Gyergyószentmiklós, 1935. augusztus 19.) 

Tanár, a csíkszeredai főgimnázium igazgatója, 
szentszéki tanácsos és tiszteletbeli kanonok. 

Tanulmányait Csíksomlyón kezdte, majd 
Gyulafehérváron teológiát tanult. 1883-ban 

szentelték pappá. A kolozsvári egyetem 
magyar-latin szakán tanári oklevelet 

szerzett. 1886-tól Székelyudvarhelyen, 1892-
től Csíksomlyón volt tanár és az internátus 

régense. Csíksomlyói plébános 1898-tól. 
1904-1911 között a Csíksomlyói Római 

Katolikus Gimnázium tanára. A nagynevű 
intézmény Csíkszeredába való költözését 

követően, 1911-től tizenöt évig töltötte be az 
igazgatói tisztséget, 1926-os nyugdíjazásáig. 

Nevéhez kapcsolódik a gimnázium gyönyörű 
parkjának alapítása. A ma már közel száz 
esztendős fenyőfák közt nyolc tűlevelű faj 

kapott helyet, köztük a ritka cirbolyafenyő. 
Gyergyószentmiklóson hunyt el 1935-ben. 
Cikkeit, verseit több korabeli lap is közölte, 

a Gyergyói Újság és az Erdélyi Tudósító állandó 
munkatársa volt. Dolgozatai jelentek meg 

a székelyudvarhelyi és csíkszeredai 
gimnáziumi értesítőkben. 

Neves Csíkiak 



Neves Csíkiak 

Kardalus János 
(Bögöz, 1935. szeptember 20. 

- Csíkszereda, 2006. április 9.) 

Néprajzi író, etnográfus. A pedagógiai 
tanulmányait 1954-ben Székelykeresztúron 

végezte, majd a Babes-Bolyai 
Tudományegyetemen szerzett román nyelv 

és irodalom szakon tanári oklevelet. 1954-től 
Csehétfalván, Oroszhegyen, Székelypálfalván, 

majd Homoródalmáson tanított, 1976-tól a 
Hargita Megyei Népi Alkotások és Művészeti 

Tömegmozgalom Irányító Központjának 
igazgatója volt. Első írását a Vörös Zászló 

napilap közölte. Módszertani cikkei a Tanügyi 

Újságban, néprajzi írásai és közművelődési 
tanulmányai a Művelődés, a Hét, a Fa lvak 

Dolgozó Népe. Hargita, E lő re hasábjain jelentek 

meg. Gazdagon illusztrált írásaiban a falusi 
népi foglalkozásokat: bútorfestést és faragást, 

posztóványolást, székely kapuk faragását, 
kerítések állítását örökíti meg. A Népismereti 

Dolgozatok, című gyűjtemény 1980-ban közölte 
A homoródalmási mészégetés című tanulmányát. 

Közreműködésével jelent meg a Népviselet 
(Csíkszereda, 1979) és A korondi kerámia 

(Csíkszereda, 1980) című kötet. Munkái: Kapuk 

és kerítések Hargita megyében - társszerző: 

Salló István. (Csíkszereda, 1977); A festett 

bútor (Csíkszereda, 1982); Utcatér-díszítés a 

Homoródok mentén (Csíkszereda, 2001). 



Neves Csíkiak 

Kiss Ferenc 
(Csíkmadaras, 1825. április 23. 

- Merano, Olaszország, 1873. február 1.) 

Katonai szakíró, 1848-49-es szabadságharcos, 
egyetemi tanár. Kisbirtokos nemesi 

származású volt. Katonacsaládban született, 
apja az első székely határőrezred csíkmadarasi 

állomásának főhadnagya volt. Tizenöt éves 
korában az olmützi katonaiskolába iratkozott, 

tanulmányai végeztével a lembergi 34-es 
sorezredhez került, ahol főhadnagyi rangot 
kapott. A szabadságharc kitörésekor Pestre 

ment, ahol ezredével a magyar szabadságharc 
szolgálatába állt. Szolnokon a győztes csata 
után őrnaggyá léptették elő. Világosnál esett 

fogságba, majd az aradi hadi törvényszék 
halálra ítélte. A z ítéletet 16 évi várfogságra 

változtatták, az ausztriai Königgrätzben hat 
és fél évet töltött szigorított várbörtönben, 
1856-ban szabadult amnesztiával. 1867-től 

hivatalnoka közlekedésügyi minisztériumban, 
majd a budapesti Katonai Főiskola tanára 

lett. Művei: Utászszolgálati utasítás. Katonai 

földrajz (Budapest, 1869-72 között); Elmélkedés 

a magyar katonai nevelés fölött, tekintettel a 

Ludovicaeumra (Budapest, 1869). Nevét a 
csíkmadarasi általános iskola viseli, emlékét az 
iskolaépület előtt elhelyezett, Szervátiusz Tibor 

által készített alkotás őrzi. 



id. Kosz Szilveszter 
(Csíkrákos, 1933. december 20. 

- Csíkszereda, 1935. október 30.) 

Táncmester, koreográfus. 1957-ben 
a marosvásárhelyi Ál lami Székely 

Népi Együttes tagja volt. 1 9 5 9 - 1 9 7 0 
között a csíkszeredai rajoni kul túrház 

táncmestercként tevékenykedett. 1958-ban 
megalakította az első néptánccsoportot, 
a Hargita együttes alapját képző rajoni 

kultúrház együttesét. Ez az együttes 
számos országos díjat nyert. Gyűjtötte 
a felcsíki, alcsíki menasági, kászoni és 

gyimesi néptáncokat és népdalokat, számos 
néptánccsoportot tanított, vál lalatoknál, 

üzemeknél, kisipari szövetkezetnél. 1 9 7 0 -
1973 között a Megyei Szaktanács kulturális 
szakirányítója volt, itt is saját tánccsoportot 

alakított, és a falvak, községek 
tánccsoportjainak működését segítette, 
irányította. 1 9 7 3 - 1 9 7 7 között ifjúsági 

kulturális szakirányító volt a KISZ-né l . 
1 9 7 7 - 1 9 8 5 között a Pionírház táncmestere 

volt, megalakította a gyermektánccsoportot, 
amely csoport számos országos díjat nyert. 

Emlékére alapították a Kosz Szilveszter 
Gyermeknéptánc-csoportot. 

Neves Csíkiak 



Kovács Dénes 
(Somogyszentpál, 1920. február 26. 

- Csíkszereda, 1977. szeptember 8.) 

Muzeológus, etnográfus, festő. Középiskolai 
tanulmányait Gödöllőn végezte, majd a 

budapesti Képzőművészeti Akadémián tanult. 
1944-től középiskolai tanár volt a csíksomlyói 

tanítóképzőben és a csíkszeredai gimnáziumban. 
1950-től a Csíki Múzeum igazgatója volt. 

A csíki magyar értelmiség megfélemlítésére 
szervezett koncepciós perben letartóztatták, s 
két év után szabadulva egy ideig a csíkszeredai 

Készruhagyárban tervezőként dolgozott, 
majd 1963-tól a Csíki Múzeum muzeológusa, 
1968-tól az akkor megalakult Hargita Megyei 

Művelődési Bizottság népművészeti szakirányítója 
volt. A Csíki Múzeum Közleményeit 

szerkesztette, ő kezdeményezte és ő maga is 
részt vett a gyergyószárhegyi Lázár-kastély 

restaurálásának munkálataiban. Munkái: Hely-
és művelődéstörténeti jellegű Székely Zoltánnal 

két közös munkája: Adatok a dákok késő vaskori 

műveltségéhez (Csíkszereda, 1954); A csíkszentkirályi 

ezüstkincsek (Csíkszereda, 1955). Gyimesi csángó 

írott tojások (Csíkszereda, 1969), Csontkarcolatok, 

porszaruk rajzai (Csíkszereda, 1975), 
A gyimesfelsőloki tanulók linóleummetszetei (1973). 

AHargita Kalendárium számára is készített 
néprajzi tanulmányokat. Festményei a 
csíkszeredai és a gyergyószentmiklósi 

múzeumban láthatók. 

Neves Csíkiak 



Kölönte Béla 
(Csíkrákos, 1883. október 9. 

-Győr , 1934. február 15.) 

Helytörténész, író. A középiskolát a 
nagyszebeni Theresianum intézetben végezte, 
a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem 

történelem-földrajz szakán szerzett tanári 
oklevelet 1907-ben, majd történelem-földrajz 

szakos tanár Gyergyószentmiklóson. 1910-ben 
a karánsebesi állami főgimnáziumhoz került. 

1920. március 29-étől kezdve a győri állami 
reáliskolában folytatta tanári pályafutását. 

Fiatal tanárként kezdett írni. Fővárosi 
és kolozsvári folyóiratokban, 

lapokban közölték írásait. 
A gyergyószentmiklósi főgimnázium 

tanáraként megírta Gyergyó története a 

kialakulástól a határőrség szervezéséig 

(...tekintettel a nemzetiségi kérdésre) című 

munkáját (Gyergyószentmiklós, 1910, 
hasonmás kiadásban 2002-ben jelent meg a 

gyergyószentmiklósi Mark House Kiadónál). 
Könyvében a székely törzsanyag mellett az 

örmény és román lakosság múltját is kutatja. 

Másik önálló munkája a Székely nagyjaink 

(Gyergyószentmiklós, 1924). Elbeszéléseket, 
valamint ifjúsági regényt is írt, tanárként 

számos tankönyv bírálatát végezte el 
hivatalos megbízásra. 

Neves Csíkiak 



Kristó András 
(Csíkszentkirály, 1930. június 10 
- Budapest, 1994. december 14.) 

Geológus, tanár, szakíró, gimnáziumi 
igazgató. Középiskolai tanulmányait a 

csíkszeredai gimnáziumban végezte, majd 
a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 

földrajz-geológia szakán tanári oklevelet 
szerzett. Pályáját hidrogeológusként a 

sepsiszentgyörgyi borvíztöltő vállalatnál kezdte, 
majd Csíkkarcfalván, Csíkszentkirályon, 

Csíksomlyón, Csíkszeredában tanított, 1959-65 
között a csíkszeredai gimnázium igazgatója 
volt. 1968-tól Hargita megye főtanfelügyelő-
helyettese, 1972-től Balánbányán, 1987-től 

ismét Csíkszeredában tanított nyugdíjazásáig. 
A Hargita Megyei Földrajzi Társaság 

elnökeként sokrétű tevékenységet fejtett ki. 
Mint geológus a Nagyhagymás-Gyilkos-

tó hegyvonulat és a Csíki-medence 
geomorfológiájának és hidrológiájának 
volt kitűnő szakértője. Főleg a Csíki- és 

Kászoni-medencék környékén, a Hargitán, 
a Vargyas mentén végzett kutatómunkát. 

Szaktanulmányait a sepsiszentgyörgyi, 
csíkszeredai és székelykercsztúri múzeumok 
kiadványai, valamint hazai és magyarországi 

szakfolyóiratok közölték. Főbb művei: .A Csíki-
medence földtörténete; Hargita megye természetes 

gyógytényezői; Románia ásványvizei; Beszélő 

tájak- Turisztikai útikönyvek társszerzője, részt 
vett a Hargita megye földrajza című tankönyv 

ös szeá l l í t á s ában . 

Neves Csíkiak 



Kurkó Gyárfás 
(Csíkszentdomokos, 1909. december 2. 

- Brassó, 1983. május 21.) 

Közéleti személyiség, regényíró, publicista. 
Szászrégenben volt lakatosinas, majd Brassóban 

telepedett le. Fellendülő sodronyüzeme 
lehetővé tette, hogy bekapcsolódjék a 

közéleti küzdelmekbe. 1934-től a M A D O S Z 
Brassó megyei, majd országos elnöke 

lett. Csík megyében részt vett az 1937-es 
parlamenti választásokon. Gazdasági jellegű 

kezdeményezésekkel, javaslatokkal igyekezett 
az erdélyi magyarság felemelkedésének 
ügyét szolgálni. Márton Áron hatására a 
kolozsvári magyar értelmiségiek oldalán 
az erdélyi magyarság sorsának méltányos 

rendezése mellett szállt síkra. A kommunista 
hatóságok 1949. november 3-án koholt vádak 

alapján letartóztatták. A bukaresti katonai 
törvényszék 10 év nehéz. börtönbüntetésre 
és 25 év kényszermunkára, valamint teljes 
vagyonelkobzásra ítélte. A börtönből való 
szabadulása után visszatért Brassóba, ahol 

nyugdíjazásáig a textilgyárban dolgozott. írásai 
a brassói Népi Egység, valamint a kolozsvári 
Világosság hasábjain jelentek meg. Jelentős 

irodalmi alkotása a Nehéz kenyér című életrajzi 
regénye. Cikkeiből és a róla szóló írásokból 

összeállított gyűjtemény Kurkó Gyárfás 

emlékére címmel a budapesti Kossuth Kiadó 
gondozásban jelent meg 1987-ben. 

Neves Csíkiak 



Neves Csíkiak 

László Polikárp Miklós OFM 
(Nagygalambfalva, 1849. október 10. 

- Szászmedgyes, 1910. május 15.) 

Fcrenc-rcndi paptanár, az erdélyi ferencesek 
tartományfőnöke. Mikházán 1865-ben 
lépett a Ferenc-rendbe Polikárp néven. 

Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron 
kezdte, majd Budapesten a Pázmány Péter 

Egyetem hittudományi karán fejezte be. 
1872-ben szentelték pappá. 1872-1875 

között a csíksomlyói gimnázium tanára 
volt, majd Kolozsváron, Vajdahunyadon 

és Mikházán tanít teológiát. 1880-tól 
Nagv szebenben házlönök és definitor, majd 

rendtartományfőnök. 1903-ban Rómába 
hívták, ahol a rend mmai vezetésében tanácsos 

és a kapisztránus rendtartomány-vizitátor 
generálisa volt. Tartományfőnökként az 
Erdélyi Ferences Rendtartományon belül 
1884-ben elindított belső rendi reformot 

támogatta, tevékenységével később hozzájárult 
az egész rendi élet általános reformjához. 
Egyik előkészítője és megszövegezője volt 

a XIII. Leó pápa által 1897-ben kiadott 
Ferenc-rendi szabályoknak, amelyeket a rend 
mindhárom ágában - ferencesek, minoriták, 

kapucinusok - alkalmaztak. 1909-ben tért 
vissza az erdélyi rendtartományba. A Szent 

Ferenc Hírnöke című ferences folyóirat egyik 
alapítója volt. Munkája: Monza Pacifik: Tíz 
napi lelki gyakorlat, amelyet olasz nyelvből 

fordított. (Kolozsvár, 1909). 



Neves Csíkiak 

Lukács István Manszvét OFM 
(Csíkkarcfalva, 1892. január 1. 
-Esztelnek, 1958. július 24.) 

Teológiatanár, hitszónok, Erdély 
népmisszionáriusa. A gimnáziumot 

Csíksomlyón végezte 1905-1909 között, 
Mikházán 1909-hen lépett a Ferenc-rendbe, 

majd Medgyesen és Vajdahunyadon filozófiát 
és teológiát tanult. 1916-ban Gyulafehérváron 

szentelték pappá. Vajdahunyadon, 
Désen, Medgyesen, Székelyudvarhelyen, 

Marosvásárhelyt hitszónokként tevékenykedett. 
1924-től Csíksomlyón a ferences papnevelde 

tanára volt. 1947-től mint az Erdélyi Ferences 
Rendtartomány őre, a szárhegyi kolostorban élt. 

1948-ban Szatmárnémetiben misszionárius. 
Több mint 500 népmissziót - lelkigondozást 
és lelkigyakorlatot - tartott. Sikerének titka 
mélységes hite, meggyőző szava és egyszerű 

beszéde volt. Rendszerellenes uszítás vádjával 
másfél évre bebörtönözték. 1951 augusztusában 
a máriaradnai gyűjtőtáborba hurcolták, 1951-58 

között Esztelneken kényszerlakhelyen élt. 
írásait különböző katolikus lapok, folyóiratok 

közölték. A két világháború között Kolozsváron 
adták ki munkáit: Kegyhelyeink, (1926); Ne 

légy babonás. 1-2. kötet. (1929); Népmisszió. 

Útmutató a népmissziót rendező főtisztelendő 

papság részére (1931); Arkangyal pallosa v. 

szabadulás az ördögi italtól (1938); Kövess engem. 

Missziós beszédei. 1-3. kötet ( 1939-41). 



Neves Csíkiak 

gróf Majláth Gusztáv Károly 
(Bakóca, 1864. szeptember 24. 
- Budapest, 1940. március 18.) 

Erdély püspöke. A strassburgi egyetem 
joghallgatója volt, teológiai tanulmányait a 

bécsi Pázmáneumban végezte, 1887. október 
6-án szenteltek pappá. 1897-ben nevezték ki 
segédpüspökké, utódlási joggal. 1897. június 
28. - 1938. május 28. között Erdély püspöke 

volt. Tevékenysége kiterjedt iskolák, kulturális 
intézmények alapítására és fejlesztésére. Ő 
építtette a gyimesközéploki népiskolát, és 

jelentős mértékben hozzájárult a Csíkszeredai 
Római Katolikus Főgimnázium új épületének 

létrehozásához. A tanuló ifjúsághoz való 
ragaszkodása folytán a fiatalság püspökének 

nevezték. A bécsi és a budapesti egyetem 
hittudományi kara díszdoktorrá nevezte ki. 1911-
ben felszentelte a Csíkszeredai Római Katolikus 
Főgimnáziumot. 1913-ban egyházmegyéjében 

zsinatot tartott, 153 résztvevővel. 1924. július 
6-án a gyulafehérvári székesegyházban Márton 

Áront pappá szentelte. 1925-ben a kisebbségi 
egyezmény állandó megsértése miatt a 

protestáns egyház képviselőivel panasszal fordult 
a Nemzetek Szövetségéhez. A magyar nyelvű 
liturgia szorgalmazója volt. Kiadatta a papság 
számára az Erdélyi preorátort, a híveknek az 

Erdélyi imádságos könyvet. Vagyonát az erdélyi 
magyar katolikus nevelésre áldozta. 

Nevét Csíkszeredában főtér, 
Gyimesközéplokon az általános iskola viseli. 



Neves Csíkiak 

Márton Áron 
(Csíkszentdomokos, 1896. augusztus 28. 
- Gyulafehérvár, 1980. szeptember 29.) 

Hitszónok, egyházi és neveléstudományi 
író, gyulafehérvári római katolikus püspök. 
Elemi iskolai tanulmányait szülőfalujában 

végezte, majd a csíksomlyói gimnáziumban, 
1912-től a gyulafehérvári kisszemináriumban 

tanult, 1915-ben érettségizett. 1920-ban kezdte 
teológiai tanulmányait Gyulafehérváron, 

ahol 1924-ben gróf Majláth Gusztáv Károly 
püspök pappá szentelte. 1932-ben áthelyezték 

egyetemi hitszónoknak Kolozsvárra. Itt György 
Lajossal együtt létrehozta az Erdélyi Iskola 

című oktatásügyi és népnevelő szakfolyóiratot. 
1936-tól Kolozsvár főplébánosa lett. 1939. 

február 12-én szentelték püspökké a kolozsvári 
Szent Mihály-templomban, amely tisztséget 

negyven éven át töltötte be. Síkra szállt a 
szabad vallásgyakorlásért, az egyházi és 

magyar nyelvű iskolák államosítása ellen. 
1949-ben letartóztatták és bebörtönözték, 1955-

ben szabadult, Gyulafehérvárra visszatérve 
átvette egyházmegyéje igazgatását. 1956-tól 
palotafogságra ítélték, s csupán 1967-ben, a 

Vatikán közbenjárására oldották fel az ítéletet. 
Ezután diadalmas bérmaútjai következtek 
Erdély-szerte. Szentbeszédei több kötetben 

jelentek meg, írásainak nagy részét az 
Erdélyi Iskola folyóiratban tette közzé. Nevét 

Csíkszeredában a főgimnázium és utca, 
Csíkszentdomokoson az általános iskola viseli. 



Neves Csíkiak 

Márton Ferenc 
(Csíkszentgyörgy, 1884. december 15. 

- Budapest, 1940. július 8.) 

Festő, grafikus, szobrász. Középiskolai 
tanulmányait a csíksomlyói tőimnáziumban 
végezte, majd Budapesten Székely Bertalan 
és Hegedűs László tanítványa lett. A Csíki 

Magánjavak által adományozott ösztöndíjjal 
eljutott Drezdába és Bécsbe. 1908-ban állította 

ki először a budapesti Nemzeti Szalon őszi 
tárlatán, főleg a székely népéletböl vett, grafikai 

hatású, szenvedélyes szecesszionista hatású 
munkáit. Ugyancsak 1908-ban harmadik díjat 

nyert egy londoni plakátversenyen. Nevét az 
Érdekes Újságban megjelent illusztrációkkal 

tette ismertté: Dózsa György, .A tanácsköztársaság 

eseményei, .A népbiztosok pere, Tisza-per. Két 

leghíresebb képe: Erdőirtás Csíkországban és 
a Gátkötő csíki székelyek- Az utóbbival 1913-

ban a müncheni Glaspalace-ban rendezett 
nemzetközi tárlaton európai sikert aratott. 

Az I. világháború idején hadifestő volt a fronton, 
rajzait levelezőlapra nyomták, és hadirokkantak, 
hadiárvák megsegítésére árusították. Egyformán 

készített plakátokat a tanácsköztársaság és 
az ellenforradalom részére. Alkotásai között 

mintegy 10 000 darab grafika található. Rajzolt 
postabélyegeket és faragott emlékműszobrokat. 

Művei a budapesti Történeti Múzeumban, a 
Magyar Nemzeti Galériában és a Csíki Székely 
Múzeumban találhatók. Nevét a csíkbánkfalvi 

általános iskola viseli. 



Neves Csíkiak 

Mártonfi György, csikkarcfalvi 
(Csíkkarcfalva, 1663. 

-Gyulafehérvár, 1721. szeptember 5.) 

Erdélyi római katolikus püspök. Székely 
köznemesi családból származott . 

Csíksomlyón kezdte tanulmányait , majd 
Nagyszombatban bölcseleti tanulmányokat , 

a bécsi Pázmáneumban teológiát végzett. 
1688-ban szentelték pappá, 1713-ban III. 

Károly Habsburg császár bárói rangra 
emelte, és erdélyi püspökké nevezte ki. 

A z ő püspöksége idején került vissza az 
unitáriusoktól a katolikusok használatába 
a kolozsvári Szent Mihály-templom, több 
templomot a saját költségén megújíttatott, 

a gyulafehérvári székesegyházban négy 
márványoltárt állíttatott. Végrendeletében 

jótékony célokra 24 0 0 0 forintot 
adományozott. 

A gyulafehérvári székesegyház szentélye 
alatti sírboltba helyezték örök nyugalomra. 
Munkája: Újólag kifakadott könnyhullatások, 

forrása, amelynek első, latin nyelvű kiadása 
1709-ben jelent meg, magyar fordítása 

Nagyszombatban 1739-ben. 



Miklós József 
(Farkaslaka, 1940. december 7. 

- Csíkszereda, 2003. november 26.) 

Nyelvtanár, tolmács. Csíkszereda ismert 
személyisége, a Márton Áron Gimnázium 
és a Sapientia - EMTE tanára volt. Elemi 

iskoláit szülőfalujában végezte, a középiskolát 
Székelyudvarhelyen, 1962-ben a kolozsvári 
Bolyai Tudományegyetem francia-román 

szakán szerzett tanári oklevelet. 1965-1969 
között tanfelügyelő, 1969-től 2001-ig a 

csíkszeredai gimnázium nyelvtanára. Közel 
tizenöt nyelvet ismert (tolmács és fordítói 
szinten), magas színvonalú nyelvtudását 

állandóan tökéletesítette. Számos európai 
országba tett utazást hivatalos megyei 

küldöttségek, sportcsapatok idegenvezetőjeként. 
Úti beszámolói a Hargita és az Előre 

napilapokban jelentek meg. 
A Hargita Népe hasábjain 2001 -ben megjelent 

Európai nyelvek, című sorozatát könyvben 
is kiadták (Csíkszereda, 2002). 1992 ;től 

társ- és főszerkesztője volt a Márton Áron 
Főgimnázium évkönyvének, helytörténeti 

munkák megírásában is részt vállalt, többek 
között Az emberkatedrális (1996) és a Fehér lovon 
a székely legendákba (1996) című, Márton Áron 

életéről szóló munkák társszerkesztője volt. 
Autóbalesetben vesztette életét. Több évtizedes 

helyismereti gyűjtőmunkájának eredményét, 
az általa szerkesztett Csíki lexikont, valamint 

Nyelves világ című európai úti jegyzeteit halála 
után adták ki örökösei. 

Neves Csíkiak 



Neves Csíkiak 

Dr. Molnár József 
(Szaniszló, Szatmár megye, 1820 

-Csíkszereda, 1902. szeptember 4.) 

Orvos, szakíró. 1846-ban a budapesti 
egyetemen nyert orvosdoktori oklevelet. 
Miller családi nevet 1870-ben változtatta 

Molnárra. Az 1850-es évek elején került fiatal 
orvosként Csíkszeredába, több mint negyven 

évig volt Csíkszék, majd Csík vármegye 
főorvosa, a közügyek iránt érdeklődő, a 
vármegyei közéletben tevékenyen részt 

vállaló személyiség. 
A csíkszeredai közkórház első orvosa. 

A betegápolási díjakból éveken át 
gyűjtögetett összeget a régi, 1851-ben 

épült faépület helyére tervezett új kórház 
építésére szánta. Vármegyei főorvosként 
úttörő munkát végzett a közegészségügy 
területén, pontosan vezette a vármegye 

közegészségügyi statisztikáit. A Csíkszereda 
városának számadásait felülvizsgáló 

bizottság elnöki tisztségét is pontosan ellátta. 
Cikkei orvosi szaklapokban jelentek meg, 
az Államorvos című lapban Észrevételek az 
államorvosi közegek országi szervezéséről az 

országos közegészségi tanács által szerkesztett 

törvényjavaslatra (1870), a Gyógyászatban: 

A roncsoló toroklob járványa Csíkszékben 

(1871) , .A cs ikszéki roncsoló toroklob (1873). 



Neves Csíkiak 

Zsögödi Nagy Imre 
(Csíkzsögöd, 1893. július 25. 

- Csíkszereda, 1976. augusztus 22.) 

Festő, grafikus, érdemes művész. 
Középiskolai tanulmányait Csíksomlyón 
és Gyergyószentmiklóson végezte. 1917 -
1920. között a budapesti Képzőművészeti 
Főiskolán tanult, 1920-tól a kecskeméti 

művésztelcpen dolgozott. 1924-től haláláig 
kisebb megszakításokkal Zsögödön élt. 

Élete elválaszthatatlan szülőfalujától, számos 
alkotásán a zsögödi táj elevenedik meg. 
A Barabás Miklós Céh alapító tagja volt. 

1930-ban Domokos Pál Péterrel és Vámszer 
Gézával közösen alapították meg a Csíki 

Székely Múzeumot. 1939-ben elnyerte a Szinyei 
Merse Pál Művészeti Társaság Zichy Mihály 
grafikai díját. 1957-ben a Művészet Érdemes 

Mestere, 1963-ban a Munkaérdemrend I. 
fokozatával tüntették ki. 1949-től a kolozsvári 
Képzőművészeti Főiskolán tanított. 2005-ben 

post mortem Magyar Örökség-díjjal jutalmazza 
a Magyar Örökség és Európa Egyesület. Első 

csíkszeredai kiállítására 1930 pünkösdjén került 
sor. 1963-ban Kolozsváron és Marosvásárhelyen 

rendeztek kiállítást. Festményei Kolozsváron 
és Csíkzsögödön a Nagy Imre Képtárban 

láthatók. Elete végén könyvet írt Följegyzések, 

címmel, amelyben életpályáját meséli el. Nevét 
Csíkszeredában utca és általános iskola viseli. 

Halálának harmincadik évfordulóján, 2006-ban 
jelent meg Szabó András: A bőfény forrása. 

Zsögödi Nagy Imre című monográfiája. 



Neves Csíkiak 

P. Papp Asztrik 
(Kisgörgény, 1916. április 27. 

- Brassó, 1985. július 12.) 

Költő, Ferenc-rendi szerzetes. Középiskoláit 
1935-ben Székelyudvarhelyen fejezte be 
a Római Katolikus Főgimnáziumban, a 
teológiát Vajdahunyadon, az egyetemet 

Kolozsváron végezte. Ferenc-rendi szerzetesként 
több rendházban, köztük Csíksomlyón és 

Gyergyószárhegyen is teljesített szolgálatot. 1951-
ben ferences rendtársaival együtt a máriaradnai 

gyűjtőtáborba internálták, ahol többek 
közreműködésével Erdélyi Ferences Futár címmel 

hetilapot szerkesztett. Politikai elítéltként hat 
évig börtönben volt (1957-1964). Szabadulása 

után Szárhegyre került, majd Fogarason 
teljesített plébániai szolgálatot tragikus haláláig. 
Az 1930-as évektől főleg egyházi tólyóiratok - a 
Ferences Nemzedék, a ]óbarát, az aradi Vasárnap, 

a Katholikus Világ, a Hírnök közölték írásait. 
Első versei a Csíksomlyói Virágok című negyedévi 

kéziratos folyóiratban jelentek meg. Első 
verseskötete Üzenem... címmel 1938-ban jelent 
meg a kolozsvári Szent Bonaventúra nyomda 

kiadásában. Válogatott verseit A Jézushágón 

címmel 1994-ben ugyancsak az újra létrehozott 
kolozsvári Szent Bonaventúra adta ki (szerk. P. 
Papp Leonárd és Fodor György). A cs íksomlyói 

pünkösdi búcsúról 1946-1950 között írt hosszabb 
néprajzi tanulmánya Fodor Sándor utószavával 

jelent meg Szegeden, 1995-ben. 



Neves Csíkiak 

Pataki József 
(Kászonjakabfalva, 1908. december 26. 

- Kolozsvár, 1993. szeptember 17.) 

Az MTA tagja, törtenész, egyetemi tanár, a 
történelemtudományok doktora. Középiskolai 

tanulmányait a kolozsvári Piarista Gimnáziumban 
végezte. Az I. Ferdinánd Egyetemen egyetemes 

és román történelem, valamint román nyelv 
szakos diplomát szerzett 1930-ban. Tanári 
pályáját volt gimnáziumában kezdte, majd 

Marosvásárhelyen, a Római Katolikus 
Tanítóképzőben és Gimnáziumban tanított. 

1941-44 között a Csíkszeredai Római Katolikus 
Főgimnázium igazgatója volt, ez alatt az időszak 
alatt szerkesztette az iskolai értesítőt is. 1955-től a 

kolozsvári Tanártovábbképző Intézet tanára, 1956-
tól Bolyai Tudományegyetem történelem karának 

volt a professzora. Az egyesített Babes-Bolyai 
Egyetemen a középkori egyetemes történet magyar 

előadója volt nyugalomba vonulásáig. 
Nyomtatásban is megjelent doktori disszertációját 

Anjou királyaink, és a két román vajdaság címmel 
a Ferenc József Tudományegyetemen 

védte meg 1944-ben. 
Munkái: .A csíki vashámor a XVII. század második 

felében (Csíkszereda, 1971), Székely oklevéltár. 

III. (Demény Lajossal, 1983, 1985), Kolozsvári 

emlékírók 1603-1720. (1990, Fehér Könyvek), 
Kászonszéki krónika. 1670-1750 (Imreh Istvánnal, 

Bp.-Buk. 1992),Székely oklevéltár III. (Demény 
Lajossal és Tüdős S. Kingával, 1994). Tiszteletére 

a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban 
emléktáblát helyeztek el. 



Nyomdász, nyomdatulajdonos, a Csíki Néplap 

kiadója, szerkesztője. 1900-ban Marosvásárhelyen 
kezdi pályafutását nyomdászinasként 

Benkő László nyomdájában, majd Tordán 
nyomdászként dolgozott. 1911-ben Esztergomba 

került művezetőnek. Szegetlen, majd 
Rimaszombaton is dolgozott üzemvezetőként. 

1914-1919 között Budapesten tartózkodott. 
A háború után elvállalta Marosvásárhelyen 

mestere, Benkő László nyomdájának vezetését. 
1930-ban költözött haza Csíkba. Csíkszeredában 

megvásárolta Szvoboda Miklós nyomdáját. 
1931-ben Domokos Pál Péterrel elindították 
a Csíki Néplapot, a kormány ugyanebben az 

évben betiltotta a lapot, 1932-ben engedélyezték 
újraindítását. 1933-ban letartóztatták, perbe 

fogták, egy év börtönre és pénzbírságra ítélték. 
Péter Ferenc nyomdájából több értékes helyi 

kiadvány került ki. Domokos Pál Péter 
A mo ldva i magyarság című munkájának 

első kiadását saját költségén nyomtatta ki, a 
kiadás költségeit a szerző később megtérítette. 

Igazságszerető, egyenes kiállású emberként 
kivívta a helyi közösség tiszteletét. 1945 után 

kilencszer tartóztatták le. 1948-ban 
nyomdáját államosították. 

Neves Csíkiak 

Péter Ferenc 
(1886-1960) 



Neves Csíkiak 

Salló István 
(Csíkzsögöd, 1932. március 3. 

- Tatabánya, 2004. november 26.) 

Közéleti személyiség, szobrász, író. 1943-48 
között a csíkszeredai gimnáziumban tanult, 
majd Csíksomlyón elvégezte a tanítóképzőt. 
1951-től a csíki községekben tanított, 1959-től 

Csík rajon Művelődési Házának, 1968-tól 
a Hargita Megye Népi Alkotások Házának 
volt az igazgatója. 1978-tól Magyarországon 

élt. Szabadiskolákban ismerkedett meg a 
szobrászattal. Mint fafaragó, témáit a székely 

nép életéből és balladavilágáliől merítette. 
Fa domborművein történelmi témák, 

irodalmi művek, népköltészeti emlékek 
interpretációi jelentek meg. Egyéni kiállításai 
voltak: Csíkszeredában, Székelykeresztúron, 
Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson. 

Tatabányán és Debrecenben, Csornán, 
Budapesten. Az Árpád-házi királyok, 

című alkotását 2000-ben állították ki 
Magyarországon. Számos domborművet, 

domborműsorozatát helyezték el közösségi 
épületek belső terein, illetve emlékoszlopát, 

kapuját állították fel köztéren. A Márton .Áron 
Gimnázium himnusza, valamint a csíkszeredai 

jégkorongozók indulója, a Hajrá fiúk} című 
hokihimnusz szövegének szerzője. Művei: 

Abrakolt szenvedély. Kisregény; Nagyapó pipája. 

Mesék; Három vidám színjáték; Mézesmadzag. 

Színmű; K a p u k és kerítések Hargita megyében -

társszerző Kardalus János. 



Neves Csíkiak 

Sándor Imre 
(Csíkverebes, 1893. augusztus 23. 

- Râmnicu Sărat, 1956. február 29.) 

Erdélyi püspöki helytartó, vértanú pap. 
Középiskolai tanulmányait Csíksomlyón és 

Csíkszeredában, a teológiát Gyulafehérváron és 
Budapesten végezte. 1916-ban szentelték pappá 
Gyulafehérváron. Káplán volt Gyulafehérváron 
és Brassóban, majd hitoktató Gyulafehérváron 
és a brassói zárdai leányiskolában. 1920-tól a 

csíkszeredai gimnázium hittantanára volt. 1930-
tól Kolozsváron az Erdélyi Római Katolikus 

Népszövetség igazgatója. 1933-ban pápai titkos 
kamarássá nevezték ki, 1934-től öt éven át 

Székelyudvarhelyen volt plébános és töesperes, 
1939-től Gyulafehérváron általános püspöki 

helynökként tevékenykedett. Cikkei, írásai az 
erdélyi katolikus sajtóban jelentek meg, egyik 

elindítója volt az Erdélyi Iskola című folyóirat nak. 
A bécsi döntést követően kettészakadt erdélyi 

római katolikus egyházmegye észak-erdélyi részén 
szervezett püspöki helytartóságnak az irányítója. 

1944-ben a Kolozsváron létrejött Erdélyi 
Magyar Tanács Tagjaként aláírója volt annak a 

memorandumnak, amely a szövetségesekkel való 
fegyverszünetet és a románokkal való megbékélési 
politikát sürgette. Az egyházmegye újraegyesítése 

után vikárius és a káptalan nagyprépostja volt. 
1950 májusától. Boga Alajos letartóztatása után 
ő lett a püspöki helytartó, de egy éven belül őt is 

letartóztatták hazaárulás címén, és elítélték. 
A Râmnicu Sărat-i börtönben halt meg 1956 telén, 

a kommunista rezsim áldozataként. 



Neves Csíkiak 

Simon Péter Jukundián 
(Cs íkszentk i rá ly , 1813. április 29. 

- Nagyszeben, 1894. április 22.) 

Zenetanár, zenei író, kántornevelő, 
tanítóképző-intézeti igazgató. A csíksomlyói 

gimnáziumban tanult, 1830-ban lepett a 
Ferenc-rendbe. 1837-ben pappá szenteltek, 

majd Désen, Csíksomlyón és Vajdahunyadon 
tanított. Zenei tudását Bécsben tökéletesítette. 

Több erdélyi ferences rendházban töltött 
be házfőnöki tisztséget: Szászvároson, 

Nagyszebenben, Brassóban, Csíksomlyón 
(1858-1874). A rendtartomány tanácsában 

1892-ig vállalt tisztséget, háromszor 
választották tartományfőnökké. Haynald 

Lajos erdélyi püspök kinevezte az 1858 
októberében megnyílt csíksomlyói első erdélyi 

katolikus tanító- és kántorképző intézet 
élére. 1883-ig, huszonöt éven át igazgatta az 
intézetet, biztosítva a tanítóképzés magyar 

nyelvű jellegét és nyilvános jogát, 255 ének- és 
zeneoktatásra alkalmas tanítót képezett ki. 

Eletének jelentős szakaszát Csíksomlyón 
töltötte, ahol újjászereltette a csíksomlyói 

kegytemplom orgonáját, és felújítatta a 
kolostor épületét. Kájoni János emlékét ápolta, 
énekeket komponált, költeményeket írt. 1869-

ben összeállított Egyházi Énekeskönyv című 
gyűjteményében 97 kedvelt erdélyi éneket 

jegyzett le. 



Neves Csíkiak 

Székely Károly 
( C s í k m e n a s á g , 1862 

- M a g y a r o r s z á g , 1944 ) 

Tanító, ipartestületi titkár, Csíksomlyón 
végezte a tanítóképzőt. Negyven éven át 
tanított. Tanítói munkáját Menaságon 

kezdte, később csíkszeredai állami elemi 
iskolai tanító és igazgató. Huszonöt 
évig tanított a csíkszeredai iparos és 

kereskedő tanonciskolában. 1 9 0 2 - 1 9 2 0 
között a Csíkszeredai Ipartestület titkára 
volt. Minden szabadidejét a helyi iparos 

társadalom közművelődési törekvéseinek 
szentelte. 1920-ban Magyarországra 

költözött, Dunaföldváron telepedett le, 
ahol még két évet tanított nyugalomba 

vonulásáig. Városunk polgársága később 
is hálásan idézte fel alakját, tevékenységét. 

Az 50 éves Ipartestület 1884-1934 című 

jubileumi kiadvány szerint: „Áldásos, jó 
munkában töltötte életét, amely városunk 

egész közéletére jótékony eredményű 
volt. Tanítót még így nem szerettek, nem 
becsültek..." Csíkszeredában 1994 óta a 

Székely Károly Ipari Szakközépiskola és 
Szakmunkásképző viseli a nevét. 



Neves Csíkiak 

Szervátiusz Jenő 
(Kolozsvár, 1903. július 4. 

Budapest, 1983. szeptember 15.) 

Szobrász, érdemes művész. Kerékgyártó 
mesterséget tanult. Első szobrát 1924-ben 
faragta. 1925-től Vágó Gábor kolozsvári 
szobrász műtermében dolgozott, majd 

Párizsba ment. 1927-29 között a kolozsvári 
képzőművészeti iőiskolán folytatta 

tanulmányait. 1929-ben Bukarestben a 
Hivatalos Szalonban állított ki, ahol elnyerte 
a Simu-díjat. 1964-ben Román Állami díjjal 

tüntették ki. 1956-ban a Munka Érdemrend II. 
fokozatát, 1968-ban a Kulturális Érdemrend 

II. fokozatát kapta meg. 1933-34-ben 
Szolnay Sándorral szabadiskolát tartott 

fönn Kolozsváron. 1934-től hosszabb ideig 
Nagybányán dolgozott, kiállított a művésztelep 
tagjaival. Első dombormű balladáját 1939-ben 
készítette Csíki világ címmel. 1941 43 között 
a csíksomlyói Kalot népfőiskola szobrászati 

tanfolyamát vezette. Tehetséges székely 
faragókat avatott be a művészi ábrázolás 
titkaiba, s velük együtt fedezte fel a népi 

díszítő- és ábrázolófaragás hagyományait, 
hasznosíthatóságát. Művészetére jellemző 
a konstruktív módszer és a népi expresszív 
szemlélet, a halk szavú szobrásza líra és a 

kemény drámaiság végletei. Kőből, márványtól, 

de leginkább fától készítette szobrait és 
domborműveit. Vidékünkön Csíkmenaságon és 

Csíkrákoson láthatók szabadtéri alkotásai. 
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id. Vákár Lajos 
(Csíkszereda, 1910. szeptember 8. 

-Csíkszereda, 1993. szeptember 10.) 

Jégkorongozó, edző. A csíkszeredai 
jégkorongcsapat alapító játékosa. 1928-ban 
a budapesti Werbőczy Reálgimnáziumban 

érettségizett. 1928-39 és 1945-70 között faipari 
tisztviselőként dolgozott. 1940-44-ig egy 

mezőgazdasági felszereléseket árusító üzlet 
tulajdonosa volt. 1929-35, 1938-47 között 

a Csíkszeredai Korcsolyázó Kgylet (CSKE.) 
csapatának tagja, 1935-37-ig a bukaresti TCR, 

1948-51 között a csíkszeredai IPEIL, 1952 -
54-ig a csíkszeredai Lendület jégkorongozója. 

Részt vett 1933-ban a prágai, 1934-ben a 
milánói, 1935-ben a davosi, 1937-ben a londoni, 
1938-ban a prágai jégkorong-világbajnokságon. 

A z Országos Bajnokságon csapatával első 
helyezést ért cl 1934-ben, 1935-ben, 1937-ben, 

1949-ben, 1952-ben. 1933-47 között több 
mint százszor szerepelt a román válogatottban 
balszél- és középcsatárként. 1947-70 között a 

csíkszeredai jégkorongcsapat edzője. 
A Román Jégkorong Szövetség, a Hargita 

Megyei Testnevelési és Sporttanács 
jégkorongbizottság edzőtestületének tagja volt. 

Nevét a csíkszeredai műjégpálya viseli. 


