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BEVEZETÉS. 

Székelyudvarhely  városának legrégibb  leírása 
a XVIII-ik  század  elejéről,  az 1702-ik  évből  való. 
Ebben az évben,  október  30-án jelent  meg a szé-
kelyudvarhelyi  születésű  Lakatos István  jezsuitá-
nak, Csíkkozmás  plébánusának  latin  nyelven írott 
műve  a következő  címmel:  »Siculia  delineata  et de-
scripta  accuratius  quam hactenus: nunc ad  lucem 
data  dedicataque  A: C:  1702.  ARP Andreae  Len-
czovicz e Soc. Jesu  Residentiae  Udvarheliensis  Su-
perion Patri  multum  venerandd  ab A.R. P. Step-
hano Lakatos de  oppido  Udvarhely  Parocho Koz-
masiensi die  30 Octobr.« 

Ez magyarul  így  hangzik:  Az eddiginél  nagyobb 
pontossággal  lerajzolt  és  leírt  Székelyföld:  Most,  a 
megváltás  1702-ik  évében,  október  30-án kiadta  és 
főtisztelendő  Lenczovicz András  jezsuita  atyának. 
a székelyudvarhelyi  rendház  mély  tiszteletre  érde-
mes főnökének  ajánlta  a Székelyudvarhely  városá-
ból  származó, főtisztelendő  Lakatos István  atya, 
csíkkozmási  plebánus. 

A földrajzi  és  történelmi  adatokat  tartalmazó 
könyvecskéből  több példány  maradt  fenn,  de  csak 
kéziratban.  A Magyar  Tudományos  Akadémia 
Könyvtárában  4 példányt  őriznek,  a Magyar  Nem-
zeti  Múzeuméban  hármat.  Az utóbbiak  közül  azon-



ban csak egy teljes,  a másik kettő  félben  maradt.  Én 
csupán ezt a hármat  néztem  át és  arról  győződtem 
meg, hogy nem egy kéztől  erednek,  legfeljebb  a tel-
jes szöveg származhatott  a szerzőtől.  Ebből  fordí-
tottam  le a Székelyudvarhely  városáról  szóló  részt. 
Állítólag  Erdélyben  is található  Lakatos műve  és 
pedig  Brassóban és  Szebenben. Azonban Szebenben 
hiába érdeklődtem  utána a Bruckenthal  könyvtár 
igazgatóságánál,  nem tudtak  nyomára akadni. 

A címlapon  olvasható  »ad lucem data«  kifejezés 
arra enged  következtetni,  hogy a mű  nyomtatásban 
is megjelent.  Ezt  állítja  Benkő  József  is Transsil-
vania című  könyvében,  megjegyzi  azonban, hogy 
valószínűleg  elkallódott  a megjelenés  idején  dúló 
forradalmak  miatt. 

Bárhogy is álljon  a dolog,  Lakatos müve csak-
hamar Erdélyszerte  ismertté  vált.  Nemcsak  olvas-
ták,  de  másolták  is. Amint  ma mondanók,  hézag-
pótló  volt.  Az utána következő  írók  forrásmunkául 
használják  és  idéznek  belőle.  Hivatkoznak  rá mind-
azok, akik a rovásírás  emlékeit  tanulmányozzák, 
mert Lakatos közli  a székely  rovásírás  33 betűjét 
és  rövidítéseit  annak a véleményének  adván  kifeje-
zést,  hogy már a régi  hunok így  írtak.  Nemrégiben 
Boga Alajos  irányította  rá a figyelmet  s Kolozsvá-
rott,  1914-ben megjelent  értekezésében,  mint  a szé-
kelyek  történetíróját  mutatja  be és  méltatja  Laka-
tost.  Az író  életrajzát  is ő  állította  össze a rendel-
kezésére  álló  gyér  adatok  felhasználásával.  Szerinte 
Lakatos 1620—25 körül  született  nemesi családból, 
atyját  Lakatos,  illetve  Tsizmadia  Jánosnak,  anyját 
Basa Zsuzsánnának  hívták.  Nem  tudni,  mikor és 



hol tanult  s mikor szentelték  pappá. Csak  annyi bi-
zonyos, hogy 1645-ben az erdélyi  püspöki helytartó 
mellett  szentszéki  bíró  volt,  1674-től  fogva  pedig 
csíkkozmási  plebánus.  Székelyudvarhelyi  házait  és 
jószágait  a ferencrendieknek  adományozta  és  1706. 
március l4-én  halt  meg. 

Munkájának  hetedik  fejezetét  fordítottam  le és 
a fordítás  tulajdonkép  eleget  mond,  magyarázatra 
nem szorul.  Mégis  szükségesnek  tartom,  hogy egy 
s másra felhívjam  az olvasó figyelmét.  Rá kell  mu-
tatnom  a leírás  főbb  pontjaira,  vagyis arra, hogy a 
szerző  hogyan csoportosította  mondanivalóit,  az-
tán szólanom kell  röviden  a leírás  jelentőségéről. 

Ami a Lakatos által  követett  sorrendet  illeti, 
először  a város környékét  és  fekvését  írja  le.  Azután 
elmondja,  hogyan növekedett  a város a közvetlen 
közelében  levő  falvak  lakóinak  áttelepítése  folytán. 
Majd  felsorolja  a legrégibb  utcaneveket  s említést 
tesz a város házairól. 

A következő  részben  a város lakosainak  nem-
zetiségéről,  nyelvéről,  vallásáról,  foglalkozásáról, 
társadalmi  viszonyairól  s a székelyudvarhelyi  vá-
sárokról  szól.  Ezek után a templomokat  és  a várost 
ismerteti,  végül  szól  a székelyudvarhelyi  jezsuiták-
ról  templomukról  és  iskoláikról. 

Természetes,  hogy ahol csak lehet,  kitér  a ka-
tolikus  hívek  és  papok üldöztetéseire,  nehéz  helyze-
tére,  de  ezek a kitérések  annyira a tárgyhoz  tartoz-
nak, úgy beleilleszkednek  a mű  egészébe,  hogy az 
áttekintést  nem nehezítik  meg és  nem válnak  a mű 
kárára.  Azon sem, kell  megütköznünk,  hogy néhány 
csodával  határos eseményről  olvashatunk  a leírás-



ban. Minden  írásmű  magán viseli  korának bélyegét 
és  e szabály  alól  Lakatos Siculiája  sem kivétel. 

Annyi bizonyos, hogyha a szerző  történelmi 
okiratokat  tanulmányoz  és  nem csupán a hagyo-
mányt fogadja  el,  akkor egészen  máskép  tárgyalja 
a város területi  bővülését  és  többet  mond a várról 
s a ferencrendiek  zárdájáról. 

De nem az én  feladatom  az, hogy bírálatokba 
bocsátkozzam.  Inkább  arra mutatok  rá, hogy a La-
katostól  származó leírás  elsősorban  a székely-
udvarhelyi  katolikusok  számára őrzött  meg né-
hány értékes  adatot  s rájuk nézve  vált  különösen 
becsessé. 

Bepillantást  enged  nekik abba a forrongó  kor-
szakba, amelyben Székelyudvarhely  vallási  villon-
gások szintere  volt.  Ha  csak néhány  odavetett  vo-
nássál  is, de  megkapó képet  rajzol  a manapság meg-
lehetősen  elhagyottan  és  árván álló  Jézus  kápolná-
ról,  amelyik  harmadfél  évszázaddal  előbb,  amikor 
csak egy katholikus  templom  volt  a városban, jelen-
tős  szerephez jutott.  Elénk  állítja  a Szent  Miklós 

hegyi régi  templomot,  amelyikről  vajmi keveset, 
majdnem  semmit  sem tudunk,  híjával  lévén  minden-
nemű  rája vonatkozó  feljegyzésnek,  Végül  adatokat 
közöl  Sámbár Mátyásra,  a horvát  származású je-
zsuita  atyára vonatkozólag,  akinek olajfestésű  arc-
képe  ma is ott  látható  a székelyudvarhelyi  katoli-
kus plébánia  ebédlőjében  s aki eredményesen  mun-
kálkodott  Székelyudvarhelyen  a katholikus  hitélet 
megszilárdításán. 

Ezek előre  bocsátása után közlöm  a székely 
anyaváros legrégibb  leírását  magyar fordításban. 



S z é k e l y u d v a r h e l y le írása. 

A levegőjéről és egészséges forrásairól  híres 
Udvarhely, az egész Székelyföld  fővárosa,  részben 
síkon, részben hegyoldalakon terül el a Nagy-Kü-
küllő mentén, két mérföldnyire  a mindenfelé  jól is-
mert Hargita hegy lábától, a Szarkakő és Budvára 
között. A Szarkakőtől ered a város közepén átfolyó, 
általában Varga pataknak nevezett folyócska,  a 
Budvárán pedig a régi pogányok rombadölt várá-
nak nyomai valamennyire még most is látszanak. 

A város környékén régidők óta teljes épségé-
ben áll az általában Jézus házának nevezett Jézus 
neve kápolna, amely különösképen híres arról, hogy 
a katholikusok és az eretnekek igen nagy tömegben 
sereglenek oda és pedig nyilvános istentiszteletre 
évenkint egyszer. Úrnapján, magán ájtatosságok el-
végzése céljából minden vasár- és ünnepnap hajnal-
hasadtakor. Ugyanott sóér és betegeket gyógyító 
forrás  van, amelyben rengeteg ember nyeri vissza 
egészségét. 

A város területe igen keskeny, kevés erdeje 
van; három csererdeje; ezek közül egyiket nem rég 
irtották ki, a helyén szántóföldek  vannak. Ezeken kí-
vül nő a határában csaknem mindenféle  fajtájú  fa,  de 
a legtöbbje alacsony. A hegyoldalaion levő földek  jó-
részt terméketlenek; valamivel kövérebbek a már 



említett Küküllő völgyében, a síkon fekvők.  A köz-
vetlen közelben, köröskörül sűrűn lakott falvak  van-
nak, ezeknek köszönhető, hogy a heti és országos 
vásárokon minden bőven akad. 

A mindenfelől  gyümölcsös- és zöldséges kertek-
től és kaszálóktól körülvett város, amelyiknek két 
malma közül az egyik a jezsuitáké volt, a másik pe-
dig a várhoz tartozott, kezdetben kicsi volt és szűk 
határok közé szorult; később gyarapodott a kör-
nyékén levő három faluval  és pedig Szent  Imre  fal-
vával,  amelyik a Szarkakő aljában, a manapság 
Pusztának  nevezett területen állott, ahol még most 
is látszanak a falu  gyümölcsös kertjei (s a kápolna 
helye; mikor a köznép húsvéti körmenetet tart, itt 
mindig megáll s mintha régi szent helyen lenne, áj-
tatos imádságokat mond; aztán Dancsfalvával, 
amely az előbb említett Jézus nevű kápolna felett, 
a Nagy  völgyben  feküdt;  ezeken kívül még Cibre-
falvával,  amelyik a Küküllő folyón  túl, Boldog-
asszony falván  felül  volt, ahol most kertek láthatók. 
Ebből a két utolsó faluból  lett a várost jelentéke-
nyen növelő Botos-utca,  Szent Imre falvából  pedig 
az ugyanolyan nevű utca. Ezeken kívül más utcái is 
vannak a városnak és pedig Fűz-utca,  a Szent  Mik-
lós  hegy aljában, a Szent Imre-utcába nyíló Varga-
utca a Varga patak mellett, a Bethlenfalva  felé  vivő 
Darabant-utca,  Vár-utca,  a város közepén levő Piac-
utca, a Küküllő folyó  felé  vezető Új-utca,  a Botos-
utca végén levő Malom-utca. 

Házai alacsonyak, kevés a kőből való, legtöbbje 
fából  épült s leginkább zsindellyel van fedve.  Csak 
egy magasabb háza van a piacon, valami nemes em-



beré; bár egyemeletes, mégis annyira düledező, 
hogy csak hébe-hóba akad lakója. 

Ezt a várost a csak magyarul tudó székely nép 
lakja, a jövevények mihamar hozzá hasonulnak. 
Egészen 1600-ig ez a nép mindig katholikus volt at-
tól kezdve, hogy a pogányságról a keresztény hitre 
tért, ami 1010-ben történt Szent István, Magyaror-
szág királya és apostola buzgó tevékenykedésének 
eredményekép. A Kálvin-féle  eretnekség először a 
XVII-ik század elején kezdett terjedni és hívőkre 
találni, egyrészt idegenek beköltözése, másrészt a 
katholikusok üldözése következtében, amelynek 
gyakran hosszú időn át voltak kitéve. Itt egyebek 
között azt kell megjegyeznem, hogy a szemevilágát 
vesztette egy katholikus, aki az üldözésektől való 
félelmében  a kálvinistákhoz állott át s átvette szer-
tartásukat, vallásukat s minden ízében hamis hitü-
ket; így büntette Isten, amíg csak élt. 

A város lakosainak zöme iparos, kisebb szám-
ban akadnak földművesek,  vannak kereskedők is. 
Mindannyian két társadalmi osztályba sorolnak: 
egyesek ugyanis nemesi vagy lófői  rangot viselnek 
és fegyverrel  szolgálják az országot, mint a többi 
zászlóaljakba osztott székely-nemesek s a föld-  és 
háztulajdonos nemes emberek; mások viszont pol-
gárok, akik kötelesek a várnak bizonyos terheit vi-
selni, de egyben királyi meghívottak és meg kell je-
lenniök annak rendje és módja szerint az ország-
gyűléseken. 

Ebben a városban polgári, meg nemesi törvény-
szék van; üléseik alkalmas időben s az ügyek 
szükségességének megfelelően  tartatnak; mindkét 



törvényszéknél az üléseken részben köz, részben ma-
gán ügyeket tárgyalnak. 

Híres vásárokat tartanak a város közepén, 
vagy heti, vagy országos vásárokat; ilyen három van 
évenkint, az egyik Úrnapján, a másik Szerafi  Szent 
Ferenc ünnepén, a harmadik nagyböjt közepén. Heti 
vásár van az évnek mindenik keddén. Mind a kétféle 
vásáron dúskálni lehet csaknem mindenféle  holmi-
ban és pedig húsfélékben,  fában,  sóban, állatban, 
búzában, különféle  hüvelyesekben, halakban, major-
ságban, az évszakhoz mérten más és más fajtájú 
gyümölcsökben, pogácsákban, portékákban és egyéb, 
az emberi élet fenntartásához  és kényelméhez szük-
séges dolgokban; mindezeket szász és székely vidé-
kekről hozzák ide. A vásár vámja részben a polgá-
rokat illeti, részben a várat. A polgárok szabadon 
tarthatnak korcsmát Szent Mihály napjától március 
haváig, egyébként csak a vár tartja és gondozza 
őket, de érvényben van az egyházi személyek és 
plébániák erre vonatkozó joga és szabadsága. 

Egyébiránt a piacon mindennap találhatók élel-
miszerek, apró-cseprő holmik, azonkívül halak, ma-
jorság, sajt s amikor annak ideje van alma, körte, 
barack, szöllő, dió, pogácsa, cseresznye, meggy s 
más ilyesfélék,  amik a mindennapi megélhetéshez 
szükségesek. 

Három nagynak mondható templom van a vá-
rosban. Közülök az első és a legrégibb a katholikus 
plébánia Szent Miklósnak szentelt és ugyancsak 
Szent Miklósnak a hegyén álló temploma, a 
városon felül,  ahol a plébánia iskolái is vannak. 
Hajdanában számba se igen vették, most nagyobb 



tiszteletnek örvend, mindig benső áhítattal látogat-
ják. Volt rá idő, hogy az eretnek fejedelem  hatal-
mában bizakodó eretnekek erőszakkal elfoglalták, 
de nem az ajtón hatoltak be, mert annak a kulcsát 
egyházfi  tartotta magánál, hanem az ablakokon át, 
erőszakot alkalmazva, s a lerombolt és kihurcolt ol-
tárokat ott a hegyen tűzbe dobták. Rövid ideig az 
ő birtokukban volt a templom, de aztán visszaadták. 

A második templom építésére a kálvinista eret-
nekek szolgáltattak alkalmat. A piac közepén épült, 
körülbelül a XVII-ik század elején, azzal a felté-
tellel, hogy Szent Miklós temploma, amelyet álnok 
módon elfoglaltak  és ideig-óráig birtokukban tar-
tottak, adassék vissza a katholikusoknak, az első 
és igazi tulajdonosoknak, ez az új pedig, amelyet a 
katholikusok és az eretnekek közösen építettek, ma-
radjon a kálvinista eretnekeké, ami meg is történt. 
Attól az időtől kezdve övék a templom. 

Abban az időben ugyanis, amikor a katholiku-
sok meg voltak fosztva  tulajdon templomuktól, az 
isteni tiszteleteket a piacon tartották, az iparosok 
sátrában, olykor-olykor pedig a leányegyházakba 
voltak kénytelenek kimenni ájtatosságuk elvégzése 
céljából. Sőt maga a plebánus sem székelt a város-
ban, ahol az anyaegyház volt, hanem a bethlenfalvi 
leányegyházban; innen kellett mindenfelé  eljárnia, 
hogy mindenkinek segítségére legyen. 

Ez a templom ma is áll, van tornya és cinterme, 
két igazán nagy és csengő harangja; van hozzá pap-
lak és iskola, amelyet szokásukhoz híven akadémiá-
nak neveznek; van lelkipásztor, aki egyúttal a fe-
lekezetbeliek esperese, vannak más egyházi alkal-



mazottak is, akik jövedelmük egy részét a feleke-
zethez tartozó polgároktól húzzák, a jóval nagyobb 
részt azonban a nem katholikus fejedelemtől. 

Réges-régen volt egy meglehetősen szép és tá-
gas Szent Ferenc rendi zárda is a város északi ré-
szén; ennek temploma délre nézett; déli kapujának 
homlokzatán tisztán látszik a Boldogságos Szűz fes-
tett képe és látszanak a zárda északi és nyugati 
fekvésű  cellái. 

Ez a zárda most vár, amelyet minden oldalról 
sziklaszilárd és ékes bástyák és sáncok vesznek kö-
rül s amelyben torony és nagyobb épületek vannak. 
1595-ben vették el, hogy a fejedelmek  rendelkezze-
nek vele s az ország tulajdona legyen. De rosszul 
jártak mert bárki lakjék ott a fejedelmen  kívül, 
annak a családja rövidesen kihal, amint azt 
közvetlen tapasztalatból tudják, mert hiszen itt 
halt ki nem is olyan rég a homorodszentpáli Korni-
sok családja, a Kemény Boldizsáré és legutóbb a no-
vaji Szentpáliaké! Olykor-olykor jajveszékelés és 
kísértetek járása volt benne hallható, főkép  a temp-
lom sekrestyéje tájékán. A nem katholikus várispá-
nokat, akik a kegyelet érzését durván megsértve 
kihordatták a barátok csontjait és Szűz Mária temp-
lomának köveit, hogy az utcák kátyúit töltsék ki, 
utolérte a végzet. Arra lovagló fiaik  hirtelen lees-
tek a lóról és ép azokba a kövekbe ütvén meg ma-
gukat, szörnyet haltak. Magának a várnak egy 
malma van csak, kevés szántóföldje,  kaszálója és 
gyümölcsöse; jobbágya alig egy-kettő, mivelhogy a 
régi barátok szegények voltak. 

Ezen a három templomon kívül nemrégiben egy 



görög ember kápolnát építtetett az oláhok számára 
a Botos-utca végén. 

A fönnebb  említett Szent Miklós templomot az 
előző századokban plebánusok gondozták, de olyan 
nagy volt a paphiány, hogy hol világi pap volt a 
gondját viselő plebánus, hol hitterjesztő szerzetes, 
hol pedig szabadalmas, néha sem ez, sem az nem 
akadt és egyetlenegy iskolamester gondjaira ma-
radt és siralmas időket élt. Két leányegyháza van, 
az egyik Bethlenfalva,  ősidők óta fennálló  kis temp-
lommal, a másik Kadicsfalva,  amelyik falunak 
ugyancsak van kápolnája. Ezt a leányegyházat nem 
régen csatolták el a szenttamási plébániától. 

Ezekbe a leányegyházakba kellett szerre kijár-
niok a lelkipásztoroknak és gyakran még más kör-
nyékbeli egyházakba s a szomszédságban lakó fő-
urakhoz is, a lelkek üdvére, ami nem csekély vigasz-
talás volt azok számára, akik az eretnekek között 
sínylődtek. 

A templomot először 1651-ben vette gondjába 
és pártfogásába  a Jézus Társaság a rend első hit-
terjesztője, Sámbár Bátyás révén s ez időtől kezdve 
hovatovább mind szebb napok virradtak rá isten-
tiszteletek tartása, épületek emelése, az iskolás ifjú-
ság nevelése, s a kiváló fegyelem  és rend követ-
keztében. Virágozzék is és maradjon fenn  örök-
kön örökké Isten nagyobb dicsőségére, a lelkek üd-
vére és nem kis vigasztalására. 

Mihelyst ez a derék atya a plébánia épületének 
javításához kezdett s a templom fényét  igyekezett 
növelni s a szentségek gyakori kiszolgáltatását s az 
iskolák fellendítését  iparkodott előmozdítani kiváló 



munkásságot fejtvén  ki a katholikus hit terjeszté-
sében és az eretnekek hamisságának megdöntésé-
ben, mindjárt üldözést szenvedett. 

Vád alá helyezték kiváló buzgalmáért, amelyik 
főképen  akkor tűnt ki, amikor dicsőséget aratva 
vitázott a kálvinista eretnek hitszónokkal és egyben 
esperessel annak tulajdon templomában és nyilván-
valóan megcáfolta  az eretnekek esztelen tévtanait, 
amelyek eltérítik őket az isteni római katholikus 
anyaszentegyháztól, minek láttára a katholikusok 
megerősödtek hitükben, az eretnekek pedig nagyon 
sokan tértek meg. 

Elmarasztalására nem hoztak fel  semmi érde-
mes okot, csak a fejedelemnek  ezt a végzését hir-
dették ki előtte: »Azt akarjuk, hogy távozzék Er-
délybők. Mivelhogy közben igen sok kémet szaba-
dítottak rá, hogy távozásra bírják, 1654-ben kény-
telen volt Erdélyt elhagyni. 

De ekkor meleg szeretettel fogadta  őt be a Ká-
rolyi család Nagykárolyban s a város határában 
helyet jelölt ki neki. Így újra alkalmat nyert az 
eretnekek megtérítésére s néhány éven át ott fejtett 
ki kiváló munkásságot más jezsuitákkal együtt dol-
gozván, majd a Rákóczi család tulajdonában levő 
Patakon, ahol eredményesen munkálkodott az Úr 
szőlőjében Millei atyával együtt, akit ugyancsak a 
Rákóczi család tiltott ki Erdélyből, de udvari káp-
lánt csinált belőle. Ott élt tovább Sámbár egész 
1663-ig. 

Az udvarhelyi plébánián Sámbár Mátyás után 
következő Buczani György jezsuita ugyanott halt 
meg pestisben 1661-ben. Ő is üldözést szenvedett, 



de az elviselhető volt. Utána pedig Gyergyai Török 
Benedek jezsuita következett, aki Fogaras megyé-
ből betegen térvén vissza, nem sokkal utóbb, 1666-
ban elhunyt, ők ketten az udvarhelyi Szent Miklós 
templom főoltára  mellett nyugosznak. 

Ez a Szent Miklós templom három remekbe ké-
szült és aranyozott oltárral ékeskedik. Az oltárok 
közül egyik a déli oldalon van és kiváltságos oltára 
a Keresztrefeszített,  Halálravált Krisztus Gyüleke-
zetének, amelyiknek oroszlán része van a hitélet 
fellendítésében,  amennyiben egész éven át mindig 
igen szép számban jönnek össze és a gyülekezeten 
kívül állókat is hoznak magukkal. 1695-ben megkez-
dett jegyzőkönyvébe, mint legfelsőbb  pártfogó,  el-
sőnek I. Lipót, a felséges  római császár, Német-
ország, Magyarország stb. királya írta be nevét s 
vele együtt a családja. 

Van a templomnak még két kórusa, az egyik 
kőből, a másik fából.  A szószék minden ízében pom-
pás, az oltárok felszerelése  gyönyörűnek mondható, 
a zászlók arannyal ékesek.. A nagy oltár oldalánál 
remekbe készült, aranyozott kis oltár áll a Jézus 
neve kápolna felé  néző falnál.  A templommal össze-
épült a Xaveri Szent Ferencnek szentelt, fűthető 
kápolna; benne Xaveri Szent Ferencnek meglehető-
sen díszes, gazdagon ékesített, remekbe készült és 
aranyozott oltára áll, amelyiknél ájtatos emberek 
fogadalmakat  tettek és meghallgatásra találtak. 
Ugyanott pompás gyóntatószék is van. 

Kőből rakott cinterem veszi körül mindezeket 
és azt a tornyot, amelyet Jézus-társasága emelt két 
nagyobb és egy kisebb harang számára és négy ki-



sebb toronnyal ékesített; harangjelzésű óra van 
rajta. A templom tetején még egy csengettyű van 
elhelyezve, hogy az Úrfelmutatást  jelezze. 

A kőből épült iskolák az osztályokat fogadják 
magukba egész a negyedikig, van bennük bennlakás 
is a diákok számára. Az iskolák udvarának szom-
szédságában, a torony előtt a Boldogságos Szűz Má-
ria tiszteletére emelt kőoszlop áll, ennek a csúcsán 
pedig ugyancsak Máriának festett,  aranyozott és 
kis csillagokkal méltóképen díszített kőszobra, ame-
lyet a diákok és mások áhítata naponkint felékesít. 

A plébánia félig  kő, félig  fa  épülete egyemeletes. 
Ugyanott van a nemes ifjak  konviktusa; ennek ud-
varán kívül áll egy másik kőoszlop, amelyik a kál-
vinisták templomának bejáratára tekint s amelyik-
nek a csúcsán kereszt van. A plébánia körül erre 
is, meg arra is kies gyümölcsös kertek vannak, a 
templom háta megett buján sarjadzó kaszáló, benn 
a város patakja mellett major. 

Ma, a Jézus-társaság Udvarhely városában való 
betelepülésének ötvenkettedik évében, a társaságra 
különös dicsőséget hoznak Lenczovicz András  atya, 
a házfőnök,  Menyhárt  András,  ez iskolák igazga-
tója s a Halálravált Krisztus Gyülekezetének elöl-
járója, Újheli  Ádám  magiszter, aki a bennlakók elöl-
járója és az iskolák főtanárja;  mindezek Jézus-tár-
saságának tagjai; az alsóbb iskola számára világi 
segédtanítót tartanak; van azonkívül eléggé gazdag 
külső és belső felszerelésük,  ez a legmegfelelőbb 
módon használtatik fel. 

* 
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