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Kézdimárkosfalvát , e kis falut legelőször 1333-ban említik az írott források (a pápai 

regestrumban:„Joannes Sac. de villa Marci solv. Grossos”) Marci Villa néven, majd 1497-ben 

Markosfalwa alakban fordult elő, 1567-ben mai nevén 21 kapuval írták össze.
1
 Mátisfalvát 

először az 1500as években említették írásos formában Mathizffalwa alakban, a megye legkissebb 

településeként. 1889-ben csatolták hozza Márkosfalvához, amelytől a Közpázsit nevű kis tér 

választja el. 

E kis falunak két református temploma van, és egy katolikus imaháza, mivel a legtöbb 

lakos református, kissebb része katolikus vallású, de ma már előfordul más vallású lakos is: 

baptista, jehovista. A márkosfalvi református templomot a XV. Században építették, és 

harangtornyában három harang foglalt helyet, de sajnos e csodás építményt lerombolta az 1802-

es földrengés. A ma is látható templomot 1889-ben építették, a templom udvarán  egy 

némaharang és öt kopjafa áll, amelyekkel a falu az 1848-49-es szabadságharcban elhunyt hőseire 

emlékezik.  

A mátisfalvi kis templom kívűlről semmiféle műemlékre utaló részlettel nem rendelkezik, 

ellenben belseje 1785 és 1820 között készült, virágmintás kazettás mennyezettel, legrégibb a 

festett, faragott székely szószékkorona, amely felbecsülhetetlen erkölcsi érték a falu lakói 

számára. E templom Szent Márk tiszteletére volt felszentelve. 

2
Itt született 1810 február 22-én  a „nemzet festője” Barabás Miklós, akire felettéb büszke 

vagyok, hiszen egy szegény család sokadik gyermekeként született, de soha nem adta fel álmát, 

küzdött érte, sikerrel. Kezdetben tanulótársait örökítette meg, de emlékezetből is készített 

arcképeket. Csodálom őt hűen, hiszen eljutott addig, hogy profiktól tanulhatott el festési 

technikákat, és bár néha nélkülözésben élt, de a művészetbe vetett hitével sikerült átvészelnie 

minden akadályt. Ő volt az aki legelsőként tudott megélni a művészetből, és ismerte szinte az 

összes műfaját az arcképek készítésének. Sokat volt külföldön, és a halál is ott látogatta meg, 

1898 február 12-én Budapesten. Márványszobra a falu közepén áll egy kis parkocskában, a 

szobrot Hunyadi László marosvásárhelyi tehetséges szobrász készítette 1970-ben. Barabás 

Miklós szülőháza, sajnos már régen nem látható, de a házának helyén egy kis kopjafa áll, 

amelyet a csernátoni Haszmann fívérek készítettek. 
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Jelenleg egyetlen Barabás leszármazott sem él a faluban, de Torján él Dr. Barabás Imre, aki 

Barabás Miklós rokona. 

3
Itt látta meg a napvilágot 1825 aug. 10-én Bodola Lajos 48-as tűzér is, akire a falu 

minden Március 15-én megemlékezik, kis műsorral készül, dalokkal,versekkel, de ha 

megkérdeznénk az embereket, vajon tudják e ki volt az a Bodola Lajos? Mi volt a foglalkozása, 

mit tett ő a székelyekért, a magyarokért, el tudnák e mondani? Vagy netán elég az hogyha 

emlékezetükben megmarad egy név, és egy sirkő? Szerintem nem elég ennyi, szükséges 

emlékeznünk nagyjainkra, tetteikre, és nem csak március 15-én, amikor minden ember szépen 

felveszi a népi viseletet,  a székelyruhát, és kitűzi mellényére a kokárdát. 

Tehát én elmondom, Bodola Lajos Gábor Áron mellett segédkezett az ágyúöntésben a 

forradalom alatt, valamint a székely tüzérség vezetője volt. Emellet európai utazó és mérnök 

volt. A forradalom után emigrálni kényszerült külföldre, de hazatért, és itt is van eltemetve, a 

márkosfalvi temetőben.  

Szerintem nagyon fontos az, hogy egy falu ápolja a hagyományait, soha nem szabad 

hagynunk, hogy kivesszen az életünkből az a közösségi élet,szokások, hagyományok amelyet 

ránk hagytak őseink. Az én falucskámban próbáljuk megőrizni a hagyományokat, ha kell 

újraéleszteni őket, próbáljuk feleleveníteni, úgy vélem sikerrel. Kezdeném is az év eleji 

hagyományokkal : Új év napján Istentisztelet, gyerekek járják a házakat és énekelnek, verset 

mondanak; megtartjuk az anyáknapját, húsvétkor a legények meglocsolják a lányokat, „nehogy 

elhervadjanak”, Öregek-Betegek vasárnapján mindenkihez eljut az Úrvacsora, ilyenkor 

süteménnyel és teával kínáljuk az idősebbeket, ők  mesélnek a régi időkről, hogy volt akkoriban; 

Szenteste mi fiatalok és gyerekek Karácsonyi műsorral készülünk, és 2013-tól az Ike–

csoportosok felelevenítettünk egy szép hagyományt a kolindálást, regélést, amelyet a falu lakosai 

jószívvel fogadtak. Nyaranként a gyerekeknek Gyerekbibliahetet tartunk, ahol kézmüveskednek, 

énekelnek, és játékosan tanulnak Istenről. Működik a nőszövetség, az IKE (Ifjúsági Keresztény 

Egyesület), kisebbeknek Vallásóra. 

Az IKE csoport számomra nagyon fontos, úgy vélem ez az ami összetartja a falubeli 

fiatalokat. Hetente egyszer összegyűlünk, megbeszélünk bármilyen témát, ami éppenséggel 

érdekli a fiatalokat, éneklünk, játszunk, filmetnézünk, járunk Ike táborokba, Ike napokra, 

amelyeken új barátságokat kötünk. 
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Nagyon örülök, hogy a falunknak van egy magyarországi testvértelepülése, Rábcakapi, 

ahonnan két évenként látogatnak el hozzánk, és mi is hozzájuk. Igazi testvérszeretet alakult ki e 

két kisfalu közt. 

A falunak van egy kis könyvtára is, nevét Barabás Miklósról kapta, ahogyan az általános 

iskola és ovóda is. Mindkettő 2008-ban vette fel híres művészünk nevét. 

Azt mondhatom, hogy e kis falu gazdag (volt és még most is), hiszen rengeteg kúria volt. 

Sajnos ezeknek nagy részét már lebontották, de még épen áll Nagy Sándor kúriája, amelynek 

jelenlegi tulajdonosa Balogh Ernő, valamint a falu másik szép épülete Sipos Gergely kúriája, 

amely most Balogh Lajos tulajdonában áll.   

Berszán István (márkosfalvi lakos) elmondása szerint nagyon szép és említendő kúria volt 

Barabás Sámuel és neje Lukács Karolina úgymond „kastélya”, ezt 1832-ben épült, a Kandia 

nevű utcában volt, ma a helyén a Kászkom áll. 

 Még nem volt alkalmam említeni néhány különleges ételt, amelyet a „régi öregek” 

készítettek, ugyani az idősebbek elmondása szerint „nem volt annyi minden, mint most”. 

Számomra ezek tűntek ki az ételek sorából: Árva laska; Erdei pityókaleves, Hagymaleves, 

Reszeltleves. Mindhárom étel nagyon könnyen elkészíthető, nekem csak a Reszeltlevest volt 

alkalmam megkóstolni, de bátran ajánlom mindenkinek. 

4
A falunak nincsen mondája, vagy legendája, ellenben van egy balladája, amelynek címe 

„A hűtlen feleség”. E ballada hangvétele humoros, azt meséli el, hogy egy asszony hogyan 

próbálja tagadni férje megcsalását, de sikertelenül, ezért a férj „megtáncoltatja” az asszonyt. 

A falu múltja nagyon színes a foglalkozásokat tekintve, hiszen régen majdnem minden 

háznál foglalkoztak méhészettel, és fontosabb szakma volt a kovács, asztalos, kerekes, szabó, 

varró valamint a molnár mesterség. A faluban két malom volt, ahol a molnárok őröltek, sajnos 

ma már egyik sem látható. Még a mai napig is maradtak fenn e mesterségekből , habár már 

legtöbbje elvészett, de ma is találkozhatunk a faluban méhésszel, varrónővel, és szabóval.  

Annak aki ide látogat, nézze meg a templomokat, Barabás szobrát, a szép kúriákat, 

valamint ne hagyja ki semmiképpen sem a temetőt, hiszen rengeteg XIX. Századi sírkő található 

itt.  

 

Véleményem szerint e kis falu jó hely, sok értékes épület és műemlék található itt, 

összetartó közösség vagyunk. Néha úgy gondolom, hogy de szívesen elköltöznék innét, hiszen 

nem sok a kulturális program,de az a kevés ami van, az profi, az emberek összedolgoznak egy 

közös cél elérése érdekében. Mint mondani szokás „Kettőn áll a vásár”, ez igaz egy közösség 

életében is, hiszen lehet program, ha senki nem megy el rá, vagy lehet hogy elmennének az 
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emberek, csak épp nincs aki szervezze. Olyan nincs, hogy nem érdekli az embereket, példának 

hozom fel a karácsonyi kolindálást: a tiszteletes úr Vinczi Botond megtanított minket énekekre, 

mi oda álltunk megtanultuk, mentünk házról házra és szívesen fogadtak, meghallgattak minket. 

Tehát csak akarat kérdése. Akarni kell és hinni, mert ugye ha Isten velünk, ki ellenünk? 
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 Berszán István, kézdimárkosfalvi lakos 
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MELLÉKLETEK 

A MEGCSALT FÉRJ – HELYI BALLADA 

Gyűjtő: Demes József 

Gyűjtés ideje: 1937 

Gyűjtés helye: Kézdimárkosfalva 

Közlő: Konsza Samu 

– Hallod, asszony, feleségem! 

– Ó, mi bajod, angyalom? 

– Mit keres itt a lepedő 

A tornácomon? 

 

Néz az asszony jobbra-balra: 

– Hol van itt a lepedő? 

Fejni akarom a tehent, 

Az vagyon ottan. 

 

– Hallod, asszony, feleségem! 

– Ó, mi bajod, angyalom? 

– Mit keres itt a zsebóra 

Az én ágyamon? 

 

Néz az asszony jobbra-balra: 

– Hol van itt a zsebóra? 

Piros hagymát hántottam én, 

S annak a héja. 

 

– Hallod, asszony, feleségem! 

– Ó, mi bajod, angyalom? 

– Mit keres itt a katona 

Az én ágyamon? 

 

Néz az asszony jobbra-balra: 

– Hol van itt a katona? 

Szolgálómat hideg rázta, 

S az vagyon ottan. 

 

 

 

 

– Szolgálónak pödrött bajszot 

Ó, ki látott már, 
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Amióta az a csillag 

Oly magasan jár? 

 

– Hallod, asszony, feleségem! 

– Ó, mi bajod, angyalom? 

– Még ma este tánc lesz nálunk, 

Hogyha akarom! 

 

Néz az asszony jobbra-balra: 

– Hol van itt a muzsikus? 

– Ott a kötél béáztatva, 

S az lesz a prímás! 

 

Vizes kötél szurkos bottal 

Néha együtt jár, 

Még ma este valakinek 

A hátára száll! 

 

 

 

Helyi ételek: 

ÁRVA LASKA :  Forró vízbe beletesszük a laskát főni, meg dinsztelünk egy hagymát, sóval és 

paprikával ízesitjük, amikor a laska megfőtt rárakjuk a dinsztelt hagymát. 

HAGYMALEVES: Forró vízbe beleteszünk egy apróra vágott hagymát, rizset, sót, főzzük míg 

kész a rizs, rántást teszünk bele, és ecetet. 
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Képtár 

 

Műholdas felvétel Kézdimárkosfalváról 

 

 

Kézdimárkosfalva térképe 
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Kézdimárkosfalvi református templom 
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A némaharang  és az öt kopjafa a templom kertjében: 

 

A mátisfalvi templom: 

 

Kazettás mennyezet 
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Szószékkorona 
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Barabás Miklós 

szobra
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Szoboravatás 1970 

 

 Barabás szülőhelyén álló kopjafa: 
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Barabás művei: 

1. Önarckép  

2. Bois de Chesne Zsuzsanna, Barabas felesége  

3. Liszt Ferenc    
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Barabás családfája: 
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Bodola sirkő: 
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Sipos Gergely kúriája, ma a Balogh család tulajdona 
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Gyerekbibliahét 

2013
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Gyerekbibliahét 2013-csoportkép 
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Kisiskolások és óvodások 

műsora  

 

 

 


