
művelődés
közművelődési havilap

melléklet • 2018 • 4

Székelykeresztúr 
és vidéke



Szerkesztőségi tanács:
Egyed Ákos
Kása Zoltán
Péter István
Pozsony Ferenc
Széman Péter

A szerkesztőség:
Dáné Tibor Kálmán (főszerkesztő)
Benkő Levente (vezető szerkesztő)
Balla Sándor
Demeter Zsuzsanna
Péter János

Postacím:
400183 Cluj-Napoca,
str. Gheorghe Lazăr nr. 30.,
Of. op. 1. Cluj, C. P. 123
tel/fax: +40 264 434 110
honlap: www.muvelodes.net
e-mail: muvelodes@yahoo.com
Bankszámlaszám: Redacția Művelődés
RO57 TREZ 2162 1G33 5000 XXXX
Adószám: 9549909

ISSN 2457–5305

A Művelődés folyóirat megjelenik a  
Kolozs Megyei Tanács támogatásával
Revista „Művelődés” apare sub egida
Consiliului Județean Cluj

A melléklet támogatói:
Communitas Alapítvány
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

A Művelődés folyóirat ingyenes melléklete.
Supliment gratuit al revistei culturale  
„Művelődés”.

művelődés
közművelődési havilap

Tartalom
Faluvégi Bartha Noémi: Székelykeresztúr és térsége  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3
Sándor-Zsigmond Ibolya: A székelykeresztúri Petőfi-kultusz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Zsidó Ferenc: Irodalom Székelykeresztúron  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  15
Lakatos Sándor: Gymnasium nemes Keresztúrfiszéken, 1793 óta .   .   .   .   .   .   .   .   .18
Demeter Levente: A székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium  

rövid története .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  24
Simó Ildikó: A székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Zsidó Ferenc: A keresztúri Zeyk Domokos Technológiai Líceum története  .   .   .  27
Burus Endre: Múlt, jelen, jövő a térségben – szőlész-borász szemmel  .  .  .  .  . 28
Józsa Levente: Zeng a lélek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Médiapartnerek: 
Nyomdai előkészítés:
IDEA PLUS – Kolozsvár
Lapterv: Könczey Elemér
Műszaki szerkesztés: Fazakas Botond

Nyomdai munkálatok:
IDEA nyomda – Kolozsvár
Igazgató: Nagy Péter

Lapszámunk szerzői:
Burus Endre – közgazdász, a Domus Karitatív Egyesület gazdasági igazgatója, 

Székely keresztúr
Demeter Levente – tanár, az Orbán Balázs Gimnázium igazgatója, Székelykeresztúr
Faluvégi Bartha Noémi – közkapcsolati szakember, a Székelykeresztúr Kistérségi 

Szövetség ügyvezetője, Székelykeresztúr
Józsa Levente – néptáncoktató, a Vadrózsák Néptánccsoport vezetője, Székelykeresztúr
Lakatos Sándor – unitárius lelkész, vallástanár, Székelykeresztúr 
Sándor-Zsigmond Ibolya – muzeológus, a Molnár István Múzeum vezetője, 

Székelykeresztúr
Simó Ildikó – tanár, a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója, Székelykeresztúr
Zsidó Ferenc – tanár, író, Székelykeresztúr 

A Művelődés szerkesztősége külön köszönetet mond Tódor Évának a melléklet összeállí-
tásában nyújtott önzetlen segítségéért. 

Címlapon a székelykeresztúri Mákvirágok Néptánccsoport. Bereczki István fényképe. A hátsó 
borítón Székelykeresztúr látképe. Szőcs Szilárd felvétele.



a művelődés melléklete • 2018 • 3

Székelykeresztúr és vidéke

Székelykeresztúri Kistérségi Szövetség 
a Hargita megyei kistérségi szerveze-
tek közül egyike a legkorábban alakul-
taknak. Az 1999-ben létrejött társulás 
alapító tagjai Székelykeresztúr város, 
Román andrásfalva, Újszékely, Szentáb-
rahám, Etéd, Siménfalva, Galambfalva, 
Kányád és Székelyderzs községek, va-
lamint a Székelykeresztúri Vállalkozók 
Szövetsége és Hargita Megye Tanácsa 
voltak. Jelenleg Székelyderzs, Kányád 
és a Vállalkozók Szövetségének kiválá-
sával a tagság hat községből és egy vá-
rosból áll, és összesen közel 25 000 főnyi 
lakosságú területet fed le . A szövetség 
létrehozásának célja a vidékfejleszté-
si tevékenységek koordinálása, a közös 
fejlesztési programok, kulturális, ifjúsá-
gi és szociális projektek menedzsmentje.
A Keresztúri kistérség központja Szé-
kelykeresztúr, itt található a szervezet 
székhelye is. A kistérség jelenlegi telepü-
lései: Székelykeresztúr város, Etéd köz-
ség Kőrispatak, Énlaka, Siklód, Küsmöd 
falvakkal, Siménfalva község Bencéd, 
Nagykadács, Kiskadács, Csehétfalva, 
Nagykede, Kiskede, Kobátfalva, Nagy-
medesér, Székelyszentmihály, Székely-
szentmiklós, Rugonfalva, Tarcsafalva, 
Tor dátfalva falvakkal, Szentábrahám 

Magyar andrásfalva, Csekefalva, Gagy, 
Fir tosmartonos, Firtosmartonos-Láz, 
Soly mos-Láz, Kismedesér falvakkal, 
Ro mán andrásfalva, Nagysolymos, Kis-
solymos, Újlak, Székelyhidegkút fal-
vakkal, Újszékely község Alsóboldogfal-
va, Székelyszenterzsébet falvakkal és 
Nagygalambfalva község Kisgalamb-
falva faluval . A kistérség összlakossága 
26 556 fő (2014, Nemzeti Statisztikai Hi-
vatal), területi kiterjedése 51 965 hektár 
(2013, NSH).

A mintegy 50 település közös fejlesz-
tésére létrehozott szövetség minden-
kori vezetőtanácsa (a szövetkező ön-
kormányzatok vezetői) választja meg 
a szövetség elnökét, rendszerint négy-
évente, a helyhatósági választásokat 
követően.

A Székelykeresztúri Kistérségi Szö-
vetség főbb tevékenységei, feladatai 
a következők:

• A kistérség stratégiájának kidol-
gozása

• Kulturális, vallási és egyéb esemé-
nyek megszervezése, amelyek a kis-
térség életéhez kötődnek, közösségi 
programok

• Szociális vonatkozású döntések tá-
mogatása

Sóskúti Találkozó (kép: Székelykeresztúri Polgármesteri Hivatal)

A
Székelykeresztúr és térsége

Faluvégi Bartha Noémi
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• Tanácsadás, kiadványok szerkesz-
tése, kiadása

• Tömegtájékoztatási kezdeményezé-
sek támogatása, a lakosság helyes in-
formálása érdekében

• Ifjúsági és sporttevékenységek, idő-
sek számára programok .

A szervezet küldetése szerint tehát fő-
ként kulturális programok szervezésé-
vel, a térségi civil szervezetek informá-
cióval való ellátásával, koordinálásával 
és tanácsadással foglalkozik . A kultu-
rális területen felhalmozott tapasztalat 
és kapcsolati tőke magával hozta azt az 
igényt is, hogy a turizmusszer vezésben 
(elsősorban látványosságok, progra-
mok összehangolásában) is szerepet 
vállaljon az egyesület.

A térséghez és a szervezethez tarto-
zó települések számos látványosság-
ban, kulturális programban és civil 
szerveződésben bővelkednek. A követ-
kezőkben az egyes községek és falvak, 
valamint a város rövid bemutatásából 
mindez jól kivehető. Látogassunk tehát 
el képzeletben ezekre a településekre, 
és élvezzük kellemes, egyedi hangula-
tát, igazi székely ízét, varázsát minde-
gyik falunak és a városkának .

Etéd község

A székelykeresztúri térség legészakibb 
községe. A Küsmöd patak völgyében, 
a Siklód-kőtől délre fekvő Küsmöd, 
Etéd, Siklód, Énlaka és Kőrispatak tele-
pülések összessége . A község a Küsmöd 
és a Firtos patakok összefolyásánál ala-
kult ki már a 15 . században .

A község elnevezése, Etéd a régi ma-
gyar Ete személynévből származik. 
A falu egykor hetivásárairól volt híres . 
A község lakosságának fő megélhetési 
forrása a mezőgazdaság. A legújabb kez-
deményezések megpróbálják feléleszte-
ni az egykor jövedelmező etédi élelmi-
szeripari és fafeldolgozó ágazatokat .

Jelentős erőforrást jelent a községben 
a turisztikai potenciál, amely a kézmű-
ves mesterségek mellett a régi időket idé-
ző faluképeknek, régi házaknak, kapuk-
nak és templomoknak köszönhető. Etéd 
református temploma 1802-ben épült az 
1792-ben keletkezett nagy tűzvészben el-
pusztult 17. századi templom helyére.

Küsmöd falu neve az azonos nevű 
patakról származik, amely mellett 
a te  lepülés fekszik, ez pedig a magyar 
kis+med szavak összetétele, jelenté-
se pedig száraz meder . Alapítói széke-
lyek voltak, akik a völgybe letelepedve, 
kezdetekben erdőirtással foglalkoz-
tak . A falunak már a 14 . században állt 
a mai temploma, amelyet Szűz Mária 

tiszteletére szentelték és 1446-ban a pá-
pától búcsúengedélyt kapott . A 15 . szá-
zad közepén a templomot megújították, 
amihez Hunyadi János nagyban hoz-
zájárult a marosszentimrei csatában 
zsákmányolt kincsekből. Később refor-
mátus templom lett . Etéd község falva-
iban a második világháború utáni év-
tizedekben élénk kulturális élet zajlott, 
a küsmödi népi együttes számos tarto-
mányi díjjal gazdagította otthona hír-
nevét . A Küsmödre látogatók a falutól 
északnyugatra emelkedő homokkő-
hegy gerincén egykori kolostor csekély 
maradványait is megtekinthetik .

Siklód igazi „hegyreszúrt” falu, a vi-
lág „végén”, ahogy az ottaniak mond-
ják. A hagyományait élő falu Maros és 
Hargita megye határán fekvő kicsiny, 
ősi székely-magyar település a Sóvidé-
ki-dombság északnyugati szegletében . 
A falut minden irányból hegyek veszik 
körül, amelyek mint természetes védő-
vár őrizték meg a gazdag építészeti ha-
gyományokban bővelkedő csodálatos 
fekvésű települést.

A falunak a hegyek közé zártságával, 
a környező településektől távolabbi fek-
vésével és ebből eredő elszigeteltségével 
magyarázható az eredeti népviselet, 
az ősi népszokások és a máig élő hagyo-
mányok megőrzése. A település skanzen 
jellegű, a székely építkezést hűen őrző 
hagyományos házak, az ősi népszo-
kások és az ősi népviselet egyedülálló 
módon maradt meg Siklódon, amely-
nek építészete alig változott az elmúlt 
egy-két évszázadban. Épületállománya 
az erdélyi falvak között is kiemelke-
dő. A falukép egységes. Az igazi kitörési 

pont, ami a falu megmaradását és jövő-
jét jelentheti, az a – lassan, de egyre erő-
teljesebben érzékelhető – faluturizmus 
beindulása lehet . Temploma 1635 és 1645 
között épült, amely az idők során meg-
rongálódott, de a szűkös anyagiak miatt 
csak időszakos javításokra jutott. A hí-
vek kérésére 1948-ban Kós Károly meg-
vizsgálta, és új hajlék építését javasolta. 
Kós a terveket el is készítette, az életve-
szélyessé nyilvánított régi templomot 
1951-ben lebontották, de a kommunista 
hatóságok nem engedélyezték az új fel-
építését. Végre 1991. június 23-án sike-
rült letenni az alapkövet, és teljesülhe-
tett az etédiek nagy álma: 1994. május 
15-én felszentelték a Kós Károly tervei 
alapján épült új templomot. A Siklódról 
elszármazottak és a Keresztúrra költö-
zöttek büszkék szülőfalujukra, máig bá-
lokat, pünkösdölést, turistáknak akár 
kirándulásokat szerveznek .

Énlaka faluszerkezete laza-halma-
zos jellegű. A mai falu valószínűleg 
ráépült az egykor létező római polgá-
ri településre, amelynek kultikus he-
lye a mai unitárius templom alatti 
alapokon állhatott . E templomdomb 
köré gyűrűzött szét a kör alakú falu. 
A rendhagyó falu felépítésén ma is 
felismerhető a tizedrendszer, a csalá-
dok (nemzetségek) utcák szerinti le-
telepedése . A kapuk elhelyezkedése 
majdnem szimmetrikus, kis eltéréssel 
egybeesik a négy égtájjal. A falut egy-
fajta képzeletbeli tengely szelte ketté, 
amely a Lencs kapu és a Rét kapu kö-
zöttt húzódott, érintve a temetőkertet, 
az iskolát, a templomot és a lelkészi la-
kást . Ez a tengely választotta el a falut 

Tájház ablaka Székelyszenterzsébeten (kép: Eolex fotó stúdió, a Székelykeresztúri Kistérség  
Szövetség gyűjteménye)
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„Innenső fél”-re és „Túlszeg”-re. Énlakát 
sajátosan ősi településszerkezete miatt 
felvették a világörökségi listára .

A templom a település közepén he-
lyezkedik el . A Pallas Nagy Lexikona ezt 
írja róla: „Dombtetőn épült unitárius 
temploma a legnevezetesebb a Székely-
föld minden egyháza között .” Gúlasi-
sakos tornya két harangot rejt magá-
ban . A szentély mennyezetét sötétkék 
kazetták díszítik . Az elmondások sze-
rint az 1600-as években a török-tatár 
dúlások során a templomot felgyújtot-
ták, így a harangláb leégett. A temp-
lom kertjében lévő hatalmas hársfára 
helyezték a harangot, amelynek hang-
ja a hagyomány szerint Segesvárig is 
elhallatszott . A zádogfának is nevezett 
hársfához egyéb mondák is fűződnek, 
amelyeket az énlaki idős emberek szí-
vesen mesélnek az arra járóknak, de ta-
lán az a legfontosabb, hogy a fa 650 év 
után még mindig él, hatalmas terme-
tével hirdeti a nép ősi hitét, az énlakiak 
magyarságát és büszkeségét .

Továbbhaladva Etédi körutunkon 
eljuthatunk Kőrispatakra, amely tele-
pülés egyértelműen a 150 éves múltra 
visszatekintő szalmakalap-készítésről 
híres. A Kőrispatakra érkezők mindig 
szívesen látogatják a kőrispataki szal-
makalap-múzeumot, amely minden 
alkalommal tud valami újat mutatni, 
és talán az egyik legnagyobb élményt 
az egyedi óriás-szalmakalap nyújthat-
ja. Évente megszervezik a Szalmakalap 
Fesztivált, a faluba látogató turistacso-
portoknak különböző hagyományos 
programokat, és újonnan létesített vál-
lalkozás révén biciklitúrákat is szervez-
nek az érdeklődőknek.

A község turisztikai látványosságai 
a Firtos hegye, a küsmödi, a siklódi és az 
énlakai templom, az etédi Néprajzi Mú-
zeum, valamint a kőrispataki szalma-
kalap-múzeum . A Firtos-hegy a Ha rgita 
legnyugatibb nyúlványa . A meredek hegy 
Énlakára néző oldalában van egy ande-
zit tufából álló rész, amely lovat formáz. 
Messzire ellátszik, és a környékbeli fal-
vaknak jelzi az időjárás alakulását: ami-
kor a Firtos lova kifehéredik, jó idő lesz, 
ha megszürkül, eső készül. A Firtos-hegy 
körül egykor castrumban római katonák 
táboroztak, utána vár, majd a minori-
ták kolostora épült oda . Jelenleg a Fir-
tos-hegy geológiai rezervátum .

Az Etéd községhez tartozó Énlaka 
Hargita megye egyik legérdekesebb tele-
pülése. Számos építészet- és művelődés-
történeti értéket tud fölmutatni . Népi 
építészete számos archaikus formát 
mutat. A kis falu régészeti és epigráfi-
ai értékeit a múlt századtól kezdve ala-
posan kutatták. Az idegenforgalom fő 

vonzerejét e kis dombvidéki faluban 
a kulturális és agrártörténeti emlé-
kek, a műemlék jellegű épületek, lakó-
házak alkotják. Énlaka központjában, 
a Templom mezeje területén emelkedik 
az építészeti emlékként nyilvántartott, 
kőfallal kerített templom, a Keresztúr-
széki unitárius vidék egyik legjelentő-
sebb műemléktemploma, Énlaka egyik 
kultikus építészeti ékessége . Turisztikai 
értékeinél fogva a falusi turizmus je-
lentős központját lehetne itt létrehozni. 
A hagyományosan gazdálkodó falu tel-
jes életvitele a zöld-ökoturizmus ked-
velőinek mutat maradandó értékeket. 
Énlakán nyári táborokat szerveznek 
a környékbeli és a külföldi gyermekek 
számára. Az etédi néprajzi kiállítást 
1960-ban hozta létre Gagyi László helybé-
li tanító, aki látva az ’50-es évek erőlte-
tett falumodernizálását, összegyűjtötte 
a gazdaságban használatos eszközöket, 
és később a lebontásra ítélt házak pad-
lásairól is a régiségeket. Megfelelő köz-
épület hiányában saját házát ajánlotta 
fel az államnak múzeum céljára. A mú-
zeum néprajzi érdekesség, és egyben tu-
risztikai célpont mindenki számára, aki 
érdeklődik a néphagyományok, a tra-
dicionális eszközök, a falusi használati 
tárgyak iránt. A turistáknak Kőrispa-
taktól két kilométernyire szálláslehető-
ség is található 52 személy számára .

Galambfalva község

A Nagy-Küküllő mentén, Székelyudvar-
hely és Székelykeresztúr között a fo-
lyó jobb partján fekszik Nagygalamb-
falva, átellenben vele Kisgalambfalva. 
Ez a két település alkotja Galambfalva 
községet .

Kisgalambfalva területe ősidők óta la-
kott. Határában számos őskori, római és 
népvándorlás kori emlék került elő. A Kü-
küllő jobb partján emelkedő Várkapuszá-
dán a hagyomány egykori erődöt tart 
számon . A falutól délnyugatra a Galath 
tető nevű magas hegycsúcson állt egykor 
Galath vára . Kisgalambfalva régi refor-
mátus temploma a 17. században épülhe-
tett, 1790-ben ez a templom leégett. Mai 
református temploma 1798-ban épült.

Végigsétálva a falu utcáin, régmúl-
tat idéző képek fogadnak, régi házak, 
idős nénik, időnként vágtató lovak és 
emlékművek, amelyek közül az egyiket 
Magyarország fennállásának 1000 . év-
fordulója alkalmából helyezték el 1896-
ban „Magyarország ezeréves fennállá-
sának emlékére, 1896”-felirattal, majd 
a Millecentenárium évében hozzátol-
dották az 1996-os évszámot. Többek 
közt levendulakert és vendégház is áll 

a megpihenni vágyók számára Kisga-
lambfalván .

Nagygalambfalva községközpont, 
mint deszkával kereskedő unitárius 
falu jelenik meg egy régi leírásban. Va-
lamikor Bögözhöz tartozott, 2004-ben 
vált ismét önálló községgé . A faluban 
a mezőgazdasági célokra kedvezőt-
len feltételek miatt korán kialakultak 
a kézműves mesterségek. A település 
belterülete szögekre oszlik: Templom-
szög, Patakszög, Alszög, Fölszög, Ma-
lomszög (a szög megnevezés falurészt 
jelent). Végighaladva ezeken a faluré-
szeken, régi házakra lelhetünk, ame-
lyek közül a legrégebbiről tudjuk, hogy 
pár évvel ezelőtt feljavították és eskető 
házzá alakították .

A falu nevének eredete kapcsán 
a szájhagyomány többféle mondát is 
megőrzött, közülük az a legköltőibb, 
amely szerint valamikor réges-régen 
a Rez tetején állt egy vár. A várúrnak 
volt egy derek fia. A Galath tetején is 
volt egy vár, ebben a várban egy szép-
séges leány lakott. A fiatalok egymásba 
szerettek, és valahányszor találkoztak, 
becézték egymást: „kis galambom” – 
mondta a fiú a lánynak; „nagy galam-
bom” – mondta a leány a fiúnak. Később 
a fiú faluját Nagygalambfalvának, a le-
ányét Kisgalambfalvának nevezték el .

A község nagy szülöttje a 2018-ban 
elhunyt Kányádi Sándor (sz. 1929. má-
jus 10., Nagygalambfalva) költő, és nem 
furcsa, hogy sokan Galambfalvát róla 
ismerik. A költő szülői házát és ennek 
kertjében található sírját sokan látogat-
ják, igazi irodalmi zarándokhely lett.

Meglepő módon a faluban nem fara-
gott székely kapukat láthatunk, hanem 
nagyon sok hatalmas kőkaput, ame-
lyek a valamikori kőműves mesterem-
berek szászvidéki munkálkodásaikról 
árulkodnak . És ha már a mesterségek-
ről beszélünk, meg kell említeni, hogy 
a kézművesek boltjában szövéssel fog-
lalkozó asszonyokat ismerhetünk meg, 
akik bemutatják ezt a gyönyörű mes-
terséget .

Nagygalambfalvától alig két kilomé-
terre, az Áj-patak jobb oldali mellék-
völgyében a Küküllő szintje felett kb. 
600 méternyi magasságban egy terje-
delmes fennsík terül el, ezen egy ten-
gerszemnek tartott – s a nép által fe-
neketlennek hitt – tó van, amelyet Rák 
tavának hívnak. A talaj neogén kori 
üledékes kőzetből, szarmata kori agya-
gos márgákból és homokkövekből álló 
összetétele kedvez a földcsuszamlások-
nak, ezek következtében jött létre a tó 
a jégkorszak vége felé. A keletkezéséről 
más elmélet is él, amely a nép hité-
ben egyfajta legendaként (mondaként) 
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maradt fenn . Eszerint a tó helyén va-
lamikor állt egy ház, ebben a házban 
élt Rákné (Rátné) édes- és mostoha le-
ányaival . Mivel a mostoha leányával 
igen rosszul bánt Rákné, a leány na-
gyon sokat sírt, könnyeiből tó keletke-
zett és a ház elsüllyedt . A tó neve Rák 
tava lett. „A tavon náddal, buja tenyé-
szetű vízi növényekkel benőtt úszó szi-
getecskék vannak, gémek és vadrucák 
kedvenc költőhelyei… Semmi látható 
forrása és kifolyása nem lévén, ezen tó 
ily magasságban kétségtelenül igen ér-
dekes természeti tünemény, főként az 
innen feltáruló szép kilátás kétszeres 
érdeket köt hozzá” – írta a tóról Orbán 
Balázs. A festői környezetet nem köny-
nyű felfedezni, de be kell ismerni, hogy 
a tóratalálás olyan, mintha egy aprócs-
ka kincsre lelnénk…

A falu turisztikai objektumai a Rák-
tó, a 13. századi, Árpád-kori református 
műemléktemplom, valamint a nép-
mű    vészeti múzeum. A református 
temp  lom a templomdombon, a falu 
kö zépső részén épült. Hajójának alakjá-
ról, az ablakok és a kapu típusáról arra 
következtethetünk, hogy a 13–14. szá-
zadban épült (az első építési szakasz). 
A második építési időszak a 14. század 
közepére, az érett gótika idejére esik, 
ekkor épült a szentély . A harmadik épí-
tési szakasz a 15–16. századra, a késő 
gótika idejére tehető. 1661-ben a tö-
rök-tatár hordák megrongálták, ezért 
1666 és 1685 között többször is javításo-
kat végeztek rajta. A sok átalakítás és 
renoválás következtében szinte teljesen 
elveszítette középkori jellegét. A temp-
lom 1970. évi állagmegóvó munkálatai 
során feltárt művészeti értékek a szen-
tély ülőfülkéje, a sekrestyeajtó kerete 
és a középkori freskórészlet, amelynek 
első képe a betegeket ápoló Szent Erzsé-
betet ábrázolja, a második kép Mária 
megkoronázását mutatja be Krisztus és 
az angyalok körében, míg a harmadik 
kép a Jézus felé kosarat nyújtó Szent 
Dorottyát ábrázolja. A freskó valószínű-
leg a 14 . század utolsó negyedében ké-
szült . Nagygalambfalva kora középkori 
leletei ismeretében valószínűnek tűnik, 
hogy a falunak már a 14. század előtt is 
volt temploma .

A Rák-tava természetes torlasztó, ter-
mészetvédelmi övezet, a székelykereszt-
úri három kistérségi természetvédelmi 
terület egyike. Növényvilága sajátos: 
a tó környékén cserjék, vadkörtefa, er-
dei iszalag található . A szélét törékeny 
fűz, hamvas fűz, mézgás éger, mo-
csári pajzsika, nád, gyékény, sás félék, 
mocsári gólyahír díszíti . Meg található 
itt még a páf rány, vidrafű, békalen-
cse, csalán, teleki virág, tőzegmoha, 

baracklevelű keserűfű, gyékény, subás 
farkasfog, kökény, vérontófű, vízi pe-
szérce, kecskerágó, hamvas szeder, ga-
laj, fekete nadálytő, fagyal, galagonya, 
éles sás. Állatvilágát főképpen mada-
rak alkotják, mivel a tó pihenőhelyként 
szolgál . Itt megtalálható a szürke gém 
(Ardea cinerea), a tőkés réce (Anas platy-
rchnchos), a bíbic (Vanellus vanellus), 
a szárcsa (Fulivica atra), az egerész ölyv, 
az erdei pinty, a barna réti héja, a réti 
fülesbagoly, az erdei fülesbagoly, a tö-
visszúró gébics, a vörös vércse. A tóban 
sok pióca, vízisikló és kárász él. Továbbá 
még láthatunk itt tavi- és kecskebékát, 
illetve tarajos gőtét.

Románandrásfalva község

Székelykeresztúrtól nyugatra fekszik 
Románandrásfalva község, és a hozzá 
tartozó Újlak, Hidegkút, Nagysolymos 
és Kissolymos . A székelykeresztúri kis-
térség községei közül Románandrás-
falva települései a legnyugatibb fek-
vésűek. A Mogyorós patak völgyében, 
Székelyszenterzsébet után az első falu 
Románandrásfalva, amely csak a két 
világháború közötti időszakban lett 
az öt falucskából álló község központja. 
1931-ig közigazgatásilag Szenterzsébet-
hez tartozott .

A Románandrásfalva (más néven Szé-
kelyandrásfalva), illetve a régebbi Oláh-
andrásfalva elnevezéseket az Andrá si 
család után kapta a település . A község 

román elnevezése Săcel, és valószínű-
leg onnan ered, hogy 1680 körül gróf 
Gyulai Lajos itt, a birtokán telepített 
le a Brassó melletti Négyfalu/Hétfalu, 
az 1950 óta Szecseleváros (románul: Să-
cele) nevű település környékéről hozott 
román jobbágyokat.

A környék felekezeti megoszlásáról 
azt kell tudni, hogy Keresztúr térsé-
gében a Gagy és a Nyikó patakok völ-
gyében a reformáció elterjedése után 
a lakosság az unitárius vallást követte . 
Még Orbán Balázs adatai is az unitáriu-
sok nagy számát mutatják ki a Küküllő 
vidékén, bár a Románandrásfalvához 
tartozó falvak Székelyföld kutatójának 
művében nem jelennek meg. Jelenleg 
a községben szinte ugyanannyi unitá-
rius és református vallású, valamint 
jóval kevesebb római katolikus vallású 
ember él .

A Románandrásfalvától északnyu-
gatra a dombok között fekvő két kisebb 
település, Újlak és Hidegkút szintén 
a községközponthoz tartozik . A falvak-
ban főleg az állattenyésztés jelenti a fő 
foglalkozást . Nem voltak nagy kiter-
jedésű birtokok, a kis parcellákon sa-
ját célokra elegendő kukoricát, árpát, 
burgonyát, zöldségfélét termesztettek. 
A kiterjedt legelőkön állatokat tartot-
tak, a faluban a kovács-, az asztalos- és 
a kerekesmesterséget űzők máig fenn-
maradtak. A falvakban nincs közmű-
vesítés, csupán néhány család épített 
ki vízvezetéket magának, a villany be-
vezetése is viszonylag későn, 1996-ban 
fejeződött be. A legutóbbi népszámlá-
lási adatok szerint az 1220 fős község 
lakói többsége magyarnak, pár százan 
román nemzetiségűnek, és kevesen 
romának vallották magukat . A község 
román lakosságának többsége Hideg-
kúton és Újlakon él.

Továbbhaladva a térségben, eljutunk 
a Solymosok völgyébe . Az összefolyás-
nál északi irányban a Nagysolymos, 
északkeletre pedig a Kissolymos falvak 
felé folytatódik a völgy. A környéken élő 
fantáziadús nép legendákat, meséket 
örökít át egyik nemzedékről a másik-
ra, s ezek, még ha a komolyabb alapot 
nélkülözik is, sokszor köthetők egy-egy 
időszak eseményeihez, vagy utalhat-
nak az illető vidék természetföldrajzi 
adottságaira . Az utolsó erdélyi válasz-
tott fejedelem, II. Apafi Mihály (sz. 1676. 
október 13., Gyulafehérvár – m. 1713. 
február 1., Bécs) idején terjedt el a só-
lyomadó, amit a mai Kissolymos és 
Nagysolymos települések is beszolgál-
tattak. Feltehetőleg innen származik 
a két falu neve, elképzelhető, hogy ezt 
a keresett ragadozót tenyészthették itt 
a vidéken. A Solymosok legendájáról, 

Házi szőttesek Nagysolymosból (kép: Eolex 
fotó stúdió, a Székelykeresztúri Kistérség 
Szövetség gyűjteménye)
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a települések névadásáról a falubeliek 
szívesen mesélnek – arról, hogy ponto-
san miért kicsi az egyik és miért nagy 
a másik Solymos . Ugyanakkor érdemes 
meglátogatni a református templomot 
is, amely a többségében református val-
lású falubeliek nagy büszkesége .

Nagysolymosba látogatva találkoz-
hatunk még olyan idős asszonyokkal, 
akik a helyi szövés, hímzés szépsége-
it tudják megmutatni. Varrottasokkal, 
kelengyékkel, kézzel készített csipkék-
kel megpakolt ódon szekrények, régi 
bútordarabok, rongyszőnyegek ékesítik 
a házak belsejét. De nemcsak az idősek 
élnek a hagyományoknak, hanem már 
az igazán pici gyermekek, az óvódások 
is. Évenkénti szüreti bálos rendezvé-
nyük, és főleg a fiatalok lelkesedése, 
hozzáállása csodálatra méltó . De nem-
csak a nagysolymosi közösség összetar-
tó és kitartó, hagyományőrző, hanem 
a szomszédos völgyben élő kissolymosi 
falunép is . Kissolymosban többségében 
unitárius felekezetűek élnek, az otta-
ni lelkész pedig készségesen és mély 
büszkeséggel tud segíteni abban, hogy 
az arra járók megismerhessék, meg-
szerethessék a falut és annak értékeit . 
Érdemes tőle kis történelmi bevezetést 
kérni a településről, majd rögtön ked-
vet kapunk közelebbről is megtekinteni 
a faluban még fellelhető régi hagyomá-
nyos mesterségeket: a szövést és a ko-
vácsmesterséget. Akár szövő nénivel is 
lehet találkozni, akinek segítségével az 
odalátogató ki is próbálhatja az elsőre 
bonyolultnak tűnő kézműves munkát. 
Ami még egy városi fiatalnak is iga-
zán izgalmas időtöltésnek bizonyulhat. 
A kész munkák nem csak díszesek és 
időtállóak, hanem egyediek is, főleg ha 
mi magunk el tudjuk készíteni azokat. 
A női mesterség után váltunk egy férfi-
asabb foglalkozásra, a kovácsolásra, 
amelyet pár évvel ezelőtt az akkor 96 
éves helybéli kovácsmester hihetetlen 
lelkesedéssel, erővel és büszkeséggel 
mutatott be azoknak, akik felkeresték 
őt. Bár ő már nem él, a kovácsmester-
séget még mindig fel lehet lelni a kör-
nyéken, többnyire a szomszédos Nagy-
solymosban .

A kissolymosi szüreti bálon a lá-
nyok rendszerint nem a hagyományos 
székelyruhát öltik magukra, hanem 
az 1940-es években kialakult magya-
rost. Nem csoda, hogy az ottani ifjúsági 
báloknak az egész keresztúri kistérség-
ben híre ment, hiszen a falu kisisko-
lásai mellett a fiatal szervezőcsapatok 
tag jai zömében a székelykeresztúri 
kö  zépiskolákban tanulnak; ők pedig 
nagyszüleikhez rendszeresen hazatér-
ve nagy odaadással készülnek az ilyen 

eseményekre, a hangulat pedig minden 
alkalommal fergeteges . A helybéli fel-
nőttek közül is páran bizonyos rendsze-
rességgel néptáncolnak, saját maguk és 
kis közösségük szórakoztatására .

Tánc után jólesik egy kis energiapót-
lás, egy kis finomság. Számunkra isme-
retlen világba jutunk el, ha a Solymo-
si-láz tanyára kiruccanunk . A tanyasi 
élet ízes bemutatása, a szívélyes fogad-
tatás, a kenyérsütés, a lapótyakósto-
lás mind élményt jelentenek az idege-
neknek .

Életre szóló tanulság is lehet, amit 
Románandrásfalva község településeit 
bejárva tapasztalunk. Hiszen rájöhe-
tünk, hogy melyek is az élet igazi érté-
kei, amelyek lépten-nyomon előttünk 
vannak, és amelyekre mások is büsz-
kék lehetnének .

Siménfalva község

Siménfalva község települései a Fe-
hér-Nyikó völgyében helyezkednek el, 
a Firtos-tető, a Lázhely, a Szilas, a Gor-
don, a Rez és a Várhegy magaslatai kö-
zött. A 14 településből álló község temér-
dek változatossággal, érdekességgel 
várja a Nyikó-mentén járó érdeklődő-
ket, akik a kis falusi házak mellett dí-
szes, festett székely kapukat, szebbnél 
szebb templomokat csodálhatnak meg, 
élő hagyományokkal, kézműves mes-
terségekkel ismerkedhetnek meg, de 
ugyanakkor nyugodt környezetben, el-
ragadó természetben kiléphetnek  a min-
dennapok zajos forgatagából. A község 
lakói földművelésből, állat tenyésztésből 

tartják fenn magukat, és lelkesen mű-
velik a 19. század elején meghonosodott 
kosárkötést; amely mellett a fameg-
munkálás jelenti a másik legfőbb kis-
ipari ágazatot .

A kis falvakban a lelkészek, a tanítók 
önzetlen szervezői tevékenysége jelenti 
és tartja fenn a kulturális életet.

Siménfalvi körutunkat Bencéddel 
kezdjük, ahol érdemes az unitárius 
templomot közelebbről is megtekinte-
ni. A templom az 1800-as években épült, 
a haranglábat zsindelyes tető fedi.

A község másik települése Székely-
szentmihály . A falu a Nyikó és a Sza-
lon-patak összefolyásánál fekszik, 
határában több patak ömlik a Nyikó-
ba: a Gada-pataka, a Szalon-pataka, 
a Köves-patak . Utóbbi mentén kisebb 
iszapvulkánok buzognak, jelezvén 
a me tángázas vonulat közelségét . A Sza-
lon-patakáról azt tartja a hagyomány, 
hogy a Firtos-csúcs alatti hajdani vár 
szalonjából ered. A Fehérló mondája 
szerint a Nyikó menti lovag itt, a Sza-
lon-pataka mentén jött fel háztűzné-
zőbe a várbeli tündérhez, és ott is lelte 
halálát . A lova pedig még ma is „látszik” 
a Firtos déli oldalában . Székelyszentmi-
hályon a negyvennyolcas vértanúknak 
a Gyarmati kertben elhelyezett emlék-
oszlopa nemcsak a falu, hanem az 
egész község megemlékező ünnepsége-
inek is egyik fontos helyszíne, ugyanis 
az 1848-as emlékoszlop négy szentmi-
hályi ifjú emlékét őrzi.

Az 1841 és 1851 között egy korábbi 
templom helyén klasszicista stílusban 
épült unitárius templom a falu nyugati 
szegletében emelkedik . Az építkezésnél 

Galambfalvi táj szénaboglyákkal (kép: Eolex fotó stúdió, a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség 
gyűjteménye)
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felhasználták a régi középkori temp-
lom anyagát . Az Ugron-kastély Ugron 
János otthona volt az országúttól jobb-
ra, a falu bejárata közelében, ma orvosi 
rendelő.

Csehétfalvára érkezve gyönyörű dí-
szes, festett kapuk látványa fogad, 
majd a falu központjában megpillant-
hatjuk az unitárius templomot. A régi, 
gótikus templom anyagából épült 1823-
ban, érdekessége, hogy a talaj csúszása 
miatt a torony megdőlt, és még ma is 
ferdén áll .

A következő település, ahova elláto-
gatunk, Tarcsafalva. A Firtoshoz fűző-
dő regék között megtalálható a falu 
eredetmondája. Orbán Balázs leírá-
sa szerint a vár fejedelmének majorja 
„… ott volt, hol most Tarcsafalva fek-
szik, s mivel innen szállított élelmisze-
rekkel tartották az őrizetet, onnan lett 
Tarcsafalva a neve” . A településnek a 14 . 
században már plébániatemploma volt . 
A fából készült harangláb a mai temp-
lom előterében áll, ahonnan csodálatos 
kilátás nyílik a településre .

Elhagyva Tarcsafalvát továbbha-
ladunk Siménfalva község következő 
településére Tordátfalvára . Az unitá-
rius templom 1992 óta műemléképület-
ként szerepel. 1819 és 1823 között épült 
egy korábbi középkori templom he-
lyén. A templom látványosságai főként 
a nagyméretű íves csillár és a torony 
két harangja. A faluba látogatóknak 
nem csupán a templomot érdemes 
megtekinteniük, hanem a székely por-
tákat, székely faragott kapukat is, ame-
lyek közül egy tordátfalvi kapu igen 
jelentős, hiszen az elmondások alap-
ján Udvarhelyszék legrégebbi, 1800-ból 
való székely kapuja. Tordátfalva másik 
nevezetessége a Pop Anna óvónő által 
2009-ben létrehozott, gazdag gyűjte-
ménnyel büszkélkedő magán tájház. 
Érdemes betérni hozzá.

Következő település, ahova eljutunk: 
Nagymedesér . A medesér szó eredeti-
leg „nedves ér”, tehát valószínűleg itt 
a kisebb vízfolyásos ér, patak időnként 
kiszáradó medrű volt: innen az elneve-
zés. A régi, késő középkori, kőből épített, 
zsindellyel fedett unitárius templomát 
1805-ben építették újra. A mai kazet-
tás mennyezet 1810-ből való. A 19. szá-
zadban épült templom Hargita megye 
műemlékeként szerepel. Nagymedesér 
után továbbhaladunk Székelyszent-
miklós felé, ahol a falu központjába 
érve megpillantjuk azt a székely ka-
put, amelyen még ma is felfedezhetőek 
a növényi eredetű festékekkel díszített 
motívumok nyomai . A falu híres szü-
löttei Tiboldi István, Kriza János gyűj-
tőtársa, valamint Farkas Árpád költő.

Következő úti célunk Kiskadács, 
ahova általában minden turista azért 
megy, hogy megtalálja azt a fedeles hi-
dat, amelyet a 2005. évi árvíz ugyan el-
vitt, de újraépítettek.

Nagykadácsban a látogatót főleg 
a rendezett és érdekes utcarészletek, 
a gyönyörű kapuk és régi házak ragad-
ják meg.

A megyei úton haladva a Nyikó men-
te egy nagyobb települése Kobátfalva, 
ahol az unitárius templom és az iskola 
kelti fel az érdeklődésünket. Helybéli-
ek elmondása szerint, a környéken in-
kább az almaszüret (almatermesztés) 
a jellemzőbb a szőlőszürettel, szőlőter-
mesztéssel szemben .

Siménfalva községhez tartozik még 
két picike falu, Nagykede és Kiskede, 
amelyeket nem könnyű megtalálni, 
de annál nagyobb az öröm, miután vé-
gigjárhatjuk e két eldugott falu utcáit. 
Felsétálhatunk ahhoz a templomhoz, 
amely mindkét település imahelye, és 
beszélgethetünk az ottaniakkal arról, 
hogy bizony, a városi kis unokák min-
dig izgatottan várják a Kedébe utazást, 
hogy felhőtlenül játszhassanak a gyü-
mölcsösökben, a mezőkön és a köves 
utakon .

A kedei barangolás után a község-
központ Siménfalvát járjuk be. A virág-
díszes festett kapuk és házak, az iskola, 
az emlékművek és a templomok mel-
lett leginkább a kézműves mesterségek 
vonzzák az érdeklődőket. A vesszőfo-
nás jelei mai napig megmutatkoznak, 
a kapukon díszelegnek a szebbnél szebb 
kosarak, a kiváló mesteremberek pedig 

büszkén mutatják meg a vesszőfonás 
egy-két mozzanatát . A községközpont 
nevezetességei a református, valamint 
az unitárius templom . A falu híres szü-
lötte Marosi Gergely, aki egy ideig a ko-
lozsvári főiskola tanára volt. A szülőföld 
szeretete hazaszólította, így lett a szé-
kelykeresztúri gimnázium igazgatója 
1866 és 1874 között. 1993 óta a siménfal-
vi iskola büszkén viseli Marosi Gergely 
nevét .

Siménfalvi körutunkon végül, de 
nem utolsósorban Rugonfalvát is 
szem ügyre vesszük . Ez a falu a simén-
falvi 14 település közül a legközelebb 
helyezkedik el Székelykeresztúrhoz . 
Rugon falván igazi látványosságnak 
számít a műemlékké nyilvánított, ro-
mán kori és gótikus stílusjegyek soka-
ságát őrző, Hargita megye egyik legré-
gebbi kultikus épülete, a református 
templom. Az 1971. évi régészeti feltárá-
soknak köszönhetően a templom észa-
ki falán újra láthatók a királyok imá-
dását ábrázoló falfestmények. 1981-ben 
egy 16–17. századi rovásírásos felirat is 
előkerült. A templom mellett két gót 
sírt is feltártak, amelyek a gótok átvo-
nulását bizonyítják. Ebben a faluban 
az arra járó könnyen találkozhat olyan 
emberekkel, akik szívüket-lelküket 
beleteszik a hagyományőrzés külön-
böző változataiba, legyen az székely-
ruha készítés, bútorfestés, néptáncok-
tatás vagy fafaragás (pl. László Zsolt 
és Ildikó) . A Pipacsok Néptáncegyüt-
tes alapítója, László Csaba és családja 
ugyancsak itt él egy rugonfalvi kúriá-
ban, ahol vendégházat működtet, cso-
dálatos és rusztikus, kiváló pihenőhe-
lyet nyújtva a térségbe látogatóknak. 
Ugyanakkor fontos megemlíteni a ru-
gonfalvi halastó vonzerejét, amelyet 
a kikapcsolódni vágyó környékbeliek 
nagy számban látogatnak télen-nyá-
ron egyaránt .

A községben nemrég létesült egy 
panzió, amely jó lehetőséget kínál a tu-
rizmus fejlődésére. A község műemlékei 
között találjuk egyebek mellett a Szé-
kely Mózes-udvarházat is .

Szentábrahám község

A Nyikó mentével párhuzamosan terül 
el a Gagy mente, amelynek völgyében 
találhatók Szentábrahám község te-
lepülései: Firtosmartonos (valamint 
a firtoslázi és solymoslázi tanya), Kis-
medesér, Gagy, Magyarandrásfalva, 
Szent ábrahám és Csekefalva. A dom-
bok között meghúzódó falvak hagyo-
mányos székely portái felejthetetlen él-
ményt nyújtanak az idelátogatóknak.

Vasveretes ajtóhúzó karika a rugonfalvi refor-
mátus templom ajtaján (kép: Eolex fotó stú-
dió, a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség 
gyűjteménye)
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Székelykeresztúr és vidéke

Székelykeresztúrtól a legközelebb 
található Csekefalva, amelynek érde-
kessége főként a tornyaival egymással 
szembe hajló református, illetve uni-
tárius templom . A hagyomány szerint 
egyazon ember tervezte mindkettőt, és 
tervezési hiba miatt dőltek meg. De ép-
pen ennek köszönhetően híres Cseke-
falva a vidéken .

Csekefalva után eljutunk Szentáb-
rahámra, a község központjába. Érde-
kességként említhető, hogy a 25 fokos 
délkör, amely Romániát két egyenlő 
részre osztja, áthalad a falu nyugati 
határrészein . Szentábrahámtól keletre 
a Zsidóhegy magasul, egy kopár bérc, 
amelynek festői redőzetekben leha-
nyatló mély, szakadásos oldalai igen 
sajátságosan festői képet mutatnak. 
Egyes elmondások szerint Szentábra-
hámot régen zsidók lakták, és mind 
a falu, mind a hegy elnevezése onnan 
eredne . Orbán Balázs szerint a zsidók-
nak roppant kincsét a Zsidóhegy titkos 
pincéibe hiszik elrejtve. Szentábrahám 
nevének eredetét a szájhagyomány úgy 
is magyarázza, hogy a Zsidóhegy egyik 
barlangjában élt egy Ábrahám nevű re-
mete . A remetét a nép nagyon szerette 
és tisztelte, valószínűleg a falu valami-
kori újraépítéséhez is anyagi segítséget 
nyújtott, hiszen egy másik monda sze-
rint roppant kincsek őrzője volt Ábra-
hám, így róla nevezték el a falut Szent-
ábrahámnak .

A községben többnyire az unitárius 
vallás a gyakori . Az unitáriusok mel-
lett a második legnagyobb lélekszá-
mot a reformátusok teszik ki . Kisebb 

százalékban előfordulnak még más fe-
lekezetek is . Az unitárius templom 1803 
és 1811 között épült . A mostani temp-
lom a falu központjában áll. A temp-
lom kazettás mennyezete Folbert János 
segesvári asztalosmester alkotása, és 
a környék egyik látványossága . A falu 
hírességei közül kiemeljük Augusztino-
vics Pált (sz. 1763, Szentábrahám– 1837. 
október 6.), aki az egyetemes egyház 
főgondnoka és jótevője volt. Apja szent-
ábrahámi lelkész volt, lengyelországi 
menekültek leszármazottja. 2001-ben 
a Millennium szentábrahámi emlék-
művét, Fekete Domokos helyi kőfara-
gó-építészmester alkotását állították 
fel a falu melletti Vas-réten, Vass Mik-
lós 1848-as szabadságharcos sírjánál.

A községközpontot elhagyva elérkez-
tünk Magyarandrásfalvára . A falun 
végighaladva egy régi harangláb és há-
borús emlékmű mellett megfigyelhetők 
a régi stílusú házak kis kemencékkel, 
érdekes melléképületekkel és székely 
kapukkal, de ugyanakkor a régi, ura-
dalmi házak közül is akad csodálni 
való a faluban .

A Szentábrahámi körutunk követ-
kező megállója Gagy. Nevét a rajta át-
folyó azonos nevű patakról kapta. A fa-
luba érkezőket a régi időket idéző kis 
házak és a nagyobb, módosabb életről 
árulkodó régi kúriák összképe fogadja, 
valamint az unitárius és a református 
templom, amelyek az 1800-as évek vé-
gén és az 1900-as évek elején épültek. 
Ebben a faluban született és halt meg 
Szabó Sámuel műfordító, a székelyke-
resztúri gimnázium igazgatója, akiről 
a helybéliek mindig büszkén vallanak .

A község következő települése Kis-
medesér, amelyet a 19. század második 
felében a Medesérhez tartozó, a Gagy 
völgyébe átnyúló területeken gazdálko-
dó tanyai családok alapították . Itt meg-
nézhetünk egy ritka és érdekes, fából 
ácsolt haranglábat, amelyben két ha-
rangot is találtunk .

Kismedesér után eljutottunk Fir-
tosmartonosba, a Gagy völgye legfelső 
falujába. Nevét az ősi magyar martos 
(=meredek) melléknévből kapta, mivel 
közelében ma is sok a suvadás, a föld-
csuszamlás . Területe már az ókorban 
lakott volt. A falutól északra fekvő me-
redek hegy tetején római castrum nyo-
mai látszanak. Pákéi Lajos kolozsvári 
építész tervei alapján felépült Martonos 
nagyon látványos, impozáns unitári-
us temploma, amely a település ma-
gas pontjáról kastélyként emelkedik 
a falu fölé. Ennek mintájára épült né-
hány évvel később a székelyudvarhelyi 
belvárosi unitárius templom is . Orbán 
Balázs megjegyzi: „igénytelen falucska, 

melynek szorgalmas lakói cserépége-
téssel pótolják a kopár köves vidéken 
gyengén jövedelmező földművelés hiá-
nyait” . A tanyasi életbe is bekukkant-
hatunk Firtoslázon, és megtudhatunk 
ezt-azt az ott lakó idős házaspártól.

Szentábrahám községben, minként 
a térség többi településén is, még őr-
zik a hagyományos életrendhez kötő-
dő szokásokat. Ilyen a jellegzetes helyi 
konyha, a túrós puliszka, a töltött ká-
poszta, a tyúkhúsleves, a lepények és 
jellegzetes szilvapálinka, amelyeket 
minden arra tévedő turista, vendég és 
helyi lakos értékel . Manapság a hagyo-
mányőrzés egyik legkedveltebb formá-
ja – főleg a fiatalok körében – a bálok: 
az újévi, a farsangi, a húsvéti, szüreti, 
a házasember- és a karácsonyi bál .

Szentábrahám községében a jó kedé-
lyű emberek szorgosak, összetartók és 
büszkék múltjukra, a ma is megélt ha-
gyományokra, az érdekesebbnél érde-
kesebb templomokra, a tanyasiak szí-
vósságára, a fiatalság lelkesedésére és 
a festői tájakra.

Újszékely község

A Székelykeresztúr felé vezető úton, 
az északra fekvő kis dombok között so-
rakoznak egymás után Újszékely köz-
ség falvai. A község központja Újszékely, 
tőle északnyugatra fekszik Székely-
szenterzsébet, míg a főútvonalon, köz-
vetlenül Újszékely mellett Alsóboldog-
falva. Orbán Balázs leírásában, mint 
a Székelyföld határszéle jelenik meg, az 
első település a folyó jobb partját övező 
dombok aljában Újszékely. A település 
történetét ismerők szerint az áradások-
nak kitett Küküllő bal partjáról költöz-
tek át 1600 környékén a jelenlegi helyre, 
innen az Új előtag. A vidék természet-
földrajzi adottságai a földművelésnek 
és az állattenyésztésnek kedveznek, 
a mezőgazdaság ma is a lakosság fő 
megélhetési forrását jelenti.

A Küküllő folyón felfelé a következő 
falu Alsóboldogfalva, elhelyezkedése 
Újszékelyhez hasonló, nevét pedig a kö-
zépkorban a Boldogasszonynak szentelt 
templomáról kapta . A faluban az érde-
kesebb és régebbi házakat keresve ráta-
lálhatunk a Gergely család szomszédsá-
gában lévő, régi időkről árulkodó házra. 
Gergely Klára néni – aki egyébként a var-
rottasok készítésének fortélyait is re-
mekül ismeri – mindig szívesen mesél 
a családi gyűjteményekből, az örökölt 
tárgyakból berendezett régi házról. Bár, 
ha még kevesen is tudják, hogy Boldog-
falván van egy ilyen kis múzeumszerű 
ház, mi tudjuk, hogy a Gergely család 

A firtosmartonosi templom
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szinte bármikor megmutatja az arra 
járó érdeklődőknek az örökséget.

A Nagy-Küküllő mellékpataka, a Mo-
gyorós völgyében fekszik Székelyszent
erzsébet . A mai összlakossága egy-
harmada cigánynak vallja magát, így 
igencsak tetten érhető a roma kultúra 
és a roma hagyomány . Székelyszent-
erzsébet nevét régi temploma védőszent-
jéről, Árpád-házi Szent Erzsébetről kapta. 
Erzsébet II . András magyar király lánya 
volt, aki már 15 évesen a türingiai őrgróf 
felesége lett. Már 19 évesen özvegy ma-
radt és 24 évesen halt meg. Ő volt a sze-
gények védőszentje. A faluban Kincses 
Kálmán református tiszteletesnek kö-
szönhetően a fiatalok megtanulhatják 
a hagyományőrzés néhány formáját, fő-
leg a 2007-ben megalakult Rózsahordozó 
Szenterzsébet Baranta Csapatban tevé-
kenykedve . A baranta hagyományos ma-
gyar harcművészet, nagyon sok eleme 
a néptáncokban maradt fenn – különö-
sen a botoló, a szablya, illetve a fokossal 
való küzdelmek mozgásai. Éppen ezért a 
Baranta nagyon szoros kapcsolatban áll 
a magyar hagyomány megélésével . Kin-
cses Kálmán szerint „egy barantás ma-
gyarul él, gondolkodik, énekel és táncol”.

A Székelyszenterzsébeten ma még 
működő mesterségek a kötélverés (köte-
leket és lóra való kötőfékeket készítenek), 
a kádár mesterség (a környék egyedüli 
kádár mestere hordókat, régi kádakat 
reparál, és újakat is készít (díszhordó-
kat is), továbbá virágtartó csebreket és 
koporsót is, az asztalosság, a fafaragás, 
a bicska(zsebkés)-készítés, a szíjgyártás, 
a kőművesség, a kovácsmesterség, a kő-
faragás, a szövés, a varrás (székelyviselet 
készítés is) . A roma hagyományok után 
is lehet érdeklődni Szenterzsébeten, hi-
szen sokan ismerik az itteni cigányzené-
szeket, mint például Kóré Gézát, viszont 
már kevesebben ismerik az idősebb ci-
gányzenész nemzedék képviselőit, mint 
például Mimi bácsit .

Köztudott, a faluban, hogy a tiszte-
letes úr és a baranta csapat nagy oda-
adással foglalkozik lótenyésztéssel, de 
ami még érdekesebb, hogy egy csodála-
tos, térségünkben szinte egyedi szürke 
marha állományt is meg lehet csodálni 
a templom mögötti domboldalon .

Székelyszenterzsébeten falumúzeum 
is működik, a községnek ez a fontosabb 
turisztikai objektuma. Turizmus szem-
pontjából érdekesek a községhez tartozó 
boldogfalvi népművészeti hagyományok, 
híresek az asszonyok által készített var-
rottasok, hímzések és a férfiak által ké-
szített fafaragások. Hagyománnyá vált, 
hogy a népművészek munkáiból kété-
vente kiállítást szerveznek a helyi mű-
velődési házban. Újszékely községből, 

pontosabban Székelyszenterzsébetről ta-
lán a legtanulságosabb üzenet az, hogy a 
hagyományt nem ápolni, hanem egysze-
rűen megélni kell.

Székelykeresztúr

A Nagy-Homoród és a Kis-Küküllő között 
húzódó térségben két település rendelke-
zett közigazgatási hatáskörrel: Székely-
udvarhely és Székelykeresztúr, városi, il-
letve mezővárosi funkcióval felruházva, 
a középkor óta a térség gazdasági fejlő-
désében meghatározó szerepet töltött be . 
A Székelykeresztúri Kistérség szűkebb 
értelemben Hargita megyének a dél-
nyugati csücskét jelenti, a történelmi 
szászvidék és Székelyföld határterülete . 
Keresztúr a Keresztúrszék széki központ-
jaként működött, s mint a térség jelen-
tős gazdasági potenciállal rendelkező 
települése, már a 15. században felváltva 
gyakorolta az adminisztratív funkciókat 
a vezető szerepet betöltő szomszédos Ud-
varhellyel . A település már Mátyás király 
korában mezővárosi rangot kapott, ki-
váltságai révén megerősödhetett, s a fe-
jedelemség idejében, 1602-ben 38 falu 
központjaként tartották számon. Vezető 
hatáskörét a kiegyezés után fokozato-
san elveszítette . A két világháború kö-
zött járási, az 1946. évi kommunista ha-
talomátvételt követően Romániában is 
bevezetett, szovjet mintájú tartomány-
rendszerben rajoni székhely volt, az 1968. 
februári közigazgatási átszervezés, köz-
ismertebb nevén a megyésítés nyomán 
Hargita megye egyik kisvárosaként, el-
veszítette központi szerepét .

Főbb turisztikai látványosságai a Sós-
kút-fürdő, az Ugron kastély, a Gyár fás 

udvarház, ahol Petőfi Sándor utolsó éj-
szakáját töltötte az 1849. július 31-i, fe-
héregyházi-segesvári ütközet előtt. Itt 
található „Petőfi körtefája”, a Molnár 
István Múzeum, a római katolikus, il-
letve az unitárius templom .

A Szent Kereszt tiszteletére szentelt 
római katolikus templom késő góti-
kus épülete a város központjában áll. 
Az eredetileg Árpád-kori templom mai 
alakját a 15. században nyerte el. Az 1968 
és 1971 között itt végzett ásatások során 
11–12. századi sírokra bukkantak a régé-
szek, és egy korábbi templom alapfala-
it is megtalálták . Ekkor került felszín-
re egy beépített fal részlete is, amelyen 
15 . századi freskótöredék látható . A kép 
a János jelenéseiben szereplő egyik lá-
tomást, a fenevadon lovagló parázna 
asszonyt ábrázolja.

Sóskút-fürdő mikroklímája fürdő-
gyógyászati szempontból megfelelő, 
ugyanis az évi középhőmérséklet eléri 
a 9–10 Celsius-fokot, a derűs napok szá-
ma pedig a 200-at, a völgy pedig, ahol 
a fürdő elhelyezkedik, a nagyobb sze-
lektől, a levegő szennyeződéseitől és 
a zajtól is védett. Idegenforgalmi szem-
pontból a fürdőtelep szép természeti 
környezetben helyezkedik el, a közelé-
ben jók a kirándulási lehetőségek.

A kisvárosban számos civil kezdemé-
nyezés teszi gazdagabbá a kulturális, 
ifjúsági és sportéletet, több néptánccso-
port és hagyományőrző egyesület szer-
vez színvonalas programokat a mű-
velődés és a régi értékek megtartása 
jegyében (fesztiválok, néptánctalálko-
zók, táncházak, kézműves foglalkozá-
sok stb.), ugyanakkor irodalmi és ok-
tatási terén is van, amivel és akikkel 
büszkélkednünk .

Székelykeresztúr látképe
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Sz

A székelykeresztúri 
Petőfi-kultusz

Sándor-Zsigmond Ibolya

ékelykeresztúr történetének ritka nagy 
pillanatai közé tartozik, hogy 1849. július 
30-án Petőfi Sándort, halálának előesté-
jén vendégül láthatta.

Petőfi 1849. július 18-án Mezőberény-
ben határozta el, hogy visszatér Bem 
táborába. Huszadikán Tordára érkezett, 
ahol Miklós Miklós református lelkész 
családjára bízta „szentségeit”, kisfiát és 
a „feleségek feleségét”, akit már csak 
kétszer – az utolsó két levelében – szólít-
hatott „Lelkem Juliskám”-nak . Tordáról 
Marosvásárhelyre ment. A város főterén 
a Görög Károly-féle házon lévő emlék-
tábláról ezt olvashatjuk: „Itt még ember 
volt, innét indult ki nagy útra. Hogy csil-
lag legyen Ő. Fénye örökre ragyog! Emel-
te a kegyelet 1884 .”

A csillaggá válás útjának végső sza-
kasza Marosvásárhelyről Balavásáron, 
Kelementelkén, Erdőszentgyörgyön, 
Gagy-keresztjén át vezetett Székelyke-
resztúrra, hogy megajándékozzon min-
ket élete utolsó éjszakájával. Ez az utol-
só éjszaka, s a közeli Fehéregyházán 
másnap beteljesült csillagsors avatta Őt 
örökre a mi Petőfinkké.

A legenda igazságát – mely szerint itt 
nyugszanak nagy költőnk hamvai – ko-
moly meggyőződéssel sosem hirdette 
senki, talán csak Bálint Dániel kereszt-
úri temetkezési vállalkozó – a hiteltelen, 
de mai napig kegyelettel gondozott sí-
remlék állítója – és buzgó segítői. Előde-
ink a hatalmas pillanat hevében talán 
nem is gondoltak arra, hogy történel-
met írnak: kegyeletes buzgalmuk révén 
Székelykeresztúr amellett, hogy jelentős 
események színhelye volt, örökre bevo-
nult a Petőfi-legendáriumba. Székelyke-
resztúr dolga a hagyaték gondozása és 
nem annak mérlegelése, tudományos-
nak vagy tudománytalannak való meg-
ítélése .

A Jézuskiáltó hegy ölében van egy 
síremlék, amelynek felirata szerint 
itt nyugszik Petőfi Sándor. A legendai 
sír – kegyhely, százak keresik fel min-
den évben. A síron mindig van virág, és 

Mindenszentek estéjén fellobognak rajta 
a gyertyalángok, mint földre szállt apró 
csillagok .

Nem kutatjuk a kegyeletével üzérke-
dők által időnként felröppentett tudósí-
tások hitelességét vagy igaztalanságát . 
Petőfi bennünk él. Velünk van utcák, 
terek, iskolák nevében, a legendai sírt 
körüllengő mesékben, az emberek szí-
vében .

Városunk főterén álló bronzba ön-
tött alakja ma is nemzetőrként magas-
lik korok és országhatárok fölé . Ittlété-
nek hallgatag tanúi: a Gyárfás-kúria, 
kertjében a relikviává nemesült, régen 
kiszáradt körtefával, Kányádi Sándor 
márványba vésett verssoraival, melye-
ket minden erre járó megtanul. A kúria 
kertjében létrehozott látogatópark, a ház 
külső falán márványtábla örökíti meg 
a július harmincadikai vacsora tényét. 
A  mi  Petőfink.  Igazság  és  legenda című 
kötet (Sándor-Zsigmond Ibolya, Székely-
keresztúr, 2012) tényszerűen, hiteles 

Petőfi Sándor 1848-ban 
(Barabás Miklós litográfiája)

Lengyel József székelykeresztúri orvos. 
A legenda szerint ő látta utoljára élve Petőfit
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források alapján mutatja be a Székely-
keresztúrhoz kötődő korabeli eseménye-
ket, a keresztúri Petőfi-legenda kialaku-
lásának történetét és Petőfi-emlékeink 
kronológiáját.

Petőfi Sándor Székelykeresztúron töl-
tött óráinak szinte minden pillanata is-
mert . Három fontosabb mozzanat köré 
csoportosíthatók a keresztúri esemé-
nyek: az 1849. július 30-i ebéd, a vacsora 
és az éjszaka eseményeihez.

Az 1902-ben megalakult Kereszt-
úri Székely Társaság az akkor még élő 
szemtanúk kihallgatásával pontosította 
és egészítette ki mindazt, ami Petőfi Szé-
kelykeresztúron töltött délutánjával és 
estéjével kapcsolatosan még felderíthe-
tő volt. A Székely Társaságnak tanúval-
lomást tévők részletesen beszámoltak 
a legapróbb részletekről is. Duka János-
né Nagy Juliánna és Sipos Sándor szem-
tanúk a legjelentősebb közlők. Őket idéz-
ték a legtöbben, de a Székely Társaság 
jegyzőkönyvei legalább még hat szemta-
nú kihallgatását rögzítették .

E vallomásokat számos kutató ismer-
tette. Elsőként 1904-ben a Vasárnapi Új-
ságban Barabás Endre tette közzé Petőfi 
utolsó  huszonnégy  órája címmel. 1911-
ben Szentmártoni Kálmán unitárius 
gimnáziumi tanár Petőfi utolsó éjszaká-
ja címmel, a Pásztortűz és az Ellenzék la-
pokban megjelent írásához használta fel 
az adatokat .

Az ebéd

1849. július 30-án, délután 3 óra tájban 
Marosvásárhely felől, Erdőszentgyörgy 
érintésével a csekefalvi utcán át érkez-
tek Keresztúrra Bem és honvédjei. Pe-
tőfi fél órával később, fél 4 után érkezett, 
a kocsik meglehetős távolságra futottak 

be. Petőfi az utolsó kocsik egyikén Gya-
lókay Lajos törzskari századossal, annak 
kóberes szekerén utazott idáig .

Székelykeresztúr térparancsnoka, 
báró Gamerra Gusztáv százados az 
otthonában – a Matskásy-féle, 1942-
ben lebontott házban – berendezett 
főhadiszálláson várta Bemet és tiszti-
karát, köztük Zeyk Domokost is. Petőfi 
megérkezésének hírére a báró és neje, 
 Matskásy Krisztina rögtön intézkedtek, 
hogy a költőt is hívják meg ebédre.

A székelykeresztúri elöljáróság fiatal 
legényeket rendelt a főhadiszállásra, 
hogy küldöncszolgálatot teljesítsenek, 
és a városban kalauzolják a katonákat. 
Ezek között volt egy Sipos Sándor nevű 
fiatalember is, akit utasítottak, hogy 
keresse meg a városban Petőfit, s hívja 
a Matskásy-házba ebédelni .

A vacsora

A főhadiszálláson elköltött késői ebéd 
után Petőfi és Zeyk Domokos a Gyár-
fás-kúria bérlőjét, Varga Zsigmondot 
keresték fel . Zeyk Domokos huszártiszt 
rokonként ment a kúriába, felesége, Ke-
mény Julianna testvére volt Gyárfás Do-
mokosné Kemény Polixéniának, a Ke-
mény lányok unokatestvérei voltak az 
író Kemény Zsigmondnak . Varga Zsig-
mond Petőfi közbenjárását kérte Bem-
nél, hogy a honvédségnek eladott lovak 
árához juthasson. A Gamerra báró által 
adott ebéd után legelőször esti fél hét óra 
tájban látták újból Petőfit a szemtanúk, 
pontosan meghatározva a helyet, ahol 
sétálgattak többen Bemmel . Azt is halla-
ni vélték, miről beszélgettek.

Vacsorára Varga Zsigmond hívására 
Petőfi visszatért a Gyárfás-kúriába. A jú-
lius 30-i este igaz történetét ifj. Varga 

Zsigmond, a bérlő fia, negyvennyolcas 
honvéd leveléből ismerjük. Levelét 
a Gyárfás-kúria akkori tulajdonosának, 
Gyárfás Endre földbirtokos, országgyűlé-
si képviselőnek a kérésére írta 1899-ben. 
Ez az ötoldalas levél az este lefolyásának 
és Petőfi utolsó vacsorájának hiteles do-
kumentuma, tartalmát számos Petőfi 
életrajzíró és kutató idézte. „(…) 1849. jú-
lius 30-án édes Apámhoz a tisztek közül 
többen szálltak be s köztük Zeyk Domo-
kos is. Később híre szaladt, hogy Petőfi is 
megérkezett, s fent van a piactéren. Ezen 
hírre édesapám rögtön felsietett a piac-
ra s ott a Novák Antal kereskedése előtt 
(ma Ajvász-féle ház), másokkal együtt 
beszélgetve megtalálta Petőfit, kit meg-
hívott vacsorára, bivalytejes puliszkára. 
Ő a meghívást szívesen és örömmel fo-
gadta el. Nyolc órakor már javában folyt 
a vacsora. Vacsora után, mely igen jó 
hangulatban folyt le, kimentek a kertbe 
s ott letelepedve a padokra igen vidám 
társalgás közt csakhamar énekre gyúj-
tottak . Ilyen hangulatban maradt a ked-
ves társaság 12 óráig . 12 órakor mindenki 
távozott szállására .

Fiatfalva, 1899. agusztus 21-én id. Var-
ga Zsigmond .”

A körtefa alatt a szép csillagos nyá-
ri estén Varga Zsigmond leírása szerint 
Petőfi-dalokat énekelt az asztaltársa-
ság . A különösen szép énekhanggal 
megáldott Bolyai Gergelynét, (Bolyai 
Gergely a matematikus Bolyai Farkas 
féltestvére volt) mint rokonát említi ifj. 
Varga Zsigmond, ő kezdte el énekelni 
A virágnak megtiltani nem lehet kezde-
tű dalt.

A Gyárfás-kúria kertje a körtefával az 1970-es évek elején

Petőfi bronzszobra Székelykeresztúr főterén. 
Márkos András alkotását 1973-ban leplezték le.
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A Szakál-vendéglőben 
töltött éjszaka

Petőfi éjféltájban búcsút vett vendéglátó-
itól, és elindult a piactér felé, a muzsika-
szó irányába felkeresni bajtársait, akik 
a Csekefalvi utca sarkán álló Szakál Já-
nos-féle vendégfogadóban Ráczó János 
cigánybandájának muzsikája mellett 
poharaztak . A Szakál János féle szeglet-
kocsma volt azon időben a legelőkelőbb 
és leglátogatottabb . A Székely Társaság-
nak Szakál Mihály, néhai Szakál János 
fia is tett tanúvallomást. A Szakál-ven-
déglő ma már nincs meg. Az 1920-as 
évek elején összeomlott és lebontották.

A kocsmában volt Vas Zsigmond hon-
véd hadnagy is, aki Marosvásárhelyről 

menetelt ide aznap, és több fiatal tiszt-
társával együtt a Szakálba ültek össze 
poharazni. Valamennyiüknek jókedve 
volt, de nem mulattak, csak hallgatták a 
muzsikát, keveset ittak és beszélgettek.

Amint 1902-ben Vas Zsigmond is em-
lékezett, már jó késő volt, mikor benyi-
tott közéjük Petőfi, és helyet szorítottak 
neki az asztalnál. Úgy látta, hogy a költő 
katonaköpenyegben jött be, azt levetette, 
alatta civil ruha volt – hogy milyen, arra 
nem emlékezett. Az útitárs, Gyalókay La-
jos leírásából tudjuk pontosan, hogy a 
költő fegyver nélkül, nyári ruhában volt, 
egész felső öltözetét egy vitorlavászonból 
készült blúz, mellény és nadrág, továbbá 
egy szürke köpeny képezte, fején egysze-
rű katonatiszti sapka volt, válláról pedig 
egy szíjon függő, sárga bőrtáska lógott.

A szemtanúk mind úgy emlékeztek, 
hogy nagyon korán – még sötétben – vá-
ratlanul riadót vertek a dobokon s meg-
szólaltak a kürtök. Petőfi a szállására 
futott, a Gyárfás-házba, ahol gyors reg-
gelit fogyasztott. Nagyon valószínűtlen, 
hogy a gyors kávézás közben, indulás 
előtt az Egy gondolat bánt engemet című 
versét elszavalta volna, mint ahogyan 
a narratívákban ez gyakran felbukkan . 
Petőfi a Matskásy-kúriába tartott, is-
mét Gyalókayhoz szegődött, és együtt 
szekereztek Székelykeresztúr nyugati 
végéhez, a Segesvár felé vezető országút 
torkolatánál levő ugarföldhöz, ahol Bem 
felállíttatta és megszemlélte csapatait . 
Ez hajnali öt óra tájban történt. Az el-
indított kocsisor végén a kóberes szekér 
haladt, Petőfi és Gyalókay a hátsó ülésen 
a fedél alatt utazott .

A jegyzőkönyvekben rögzített tanú-
vallomások alapján ezek a hitelesnek 
elfogadott tények Petőfi Keresztúron töl-
tött 14 órájáról.

Lengyel József szemtanúsága

A székelykeresztúriaknak igencsak nagy 
büszkeség, hogy sokan és régóta ezt a ke-
resztúri orvost tartják a legutolsó szem-
tanúnak, aki élve látta Petőfit a csatatér-
ről menekülése közben. De nem lehetünk 
elfogultak. Sokan, újabban kutatók cáfol-
ják ennek a tényét. Esetleges, akaratán 
kívüli tévedéseivel számolhatunk, ám 
szavahihetőségét, igazmondását nem 
vonhatjuk kétségbe. Lengyel soha nem 
állította, hogy Bem szolgálatában lett 
volna ezredorvos, csupán orvosi segítsé-
get nyújtott a csatatér mellett felállított 
kötözőhelyen. Meggyőződése volt, hogy 

Székelykeresztúr piactere a Szakál János-féle fogadóval egy 20. század eleji képeslapon

A Petőfi-szobor avatóünnepsége Székelykeresztúron, 1973. január 21-én
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Petőfit ő látta élve utoljára, és a 19. század 
második felében két évtizeden át vívta 
harcát az őt cáfolókkal és a vele vitatko-
zókkal, különösképpen a Haller grófok-
kal, Józseffel és a fehéregyházi Ferenccel, 
akik más álláspontot képviseltek .

Petőfi legendai sírja

A legenda születésének és a Petőfi-sír lét-
rehozásának időpontja nem véletlensze-
rű, ekkor folytatta lázas kutatómunkáját 
a keresztúri Székely Társaság, felkutat-
ták és kihallgatták a még élő szemta-
núkat, városunk Petőfi-lázban égett – 
mondhatjuk. A kultúráért munkálkodó, 
ugyanakkor kivételes üzleti érzékkel fel-
ruházott Bálint Dániel asztalosmester és 
temetkezési vállalkozó a kellő időpont-
ban lépett a tettek mezejére. Egy, a mai 
napig tisztázatlan illetőségű Gömöri Fe-
renc postamester elbeszélése nyomán 
kelt szegedi újságcikk hírére 1902-ben 
kihantolták a Lázár-kerti halottat, és 
eltemették a timafalvi temetőbe. Ennek 
előzménye, hogy a fehéregyházi csata éj-
szakáján két honvéd egy sebesült tisztet 
rejtett el a keresztúri Lázár Márton ven-
déglőjének istállójában. Reggelre a tiszt 
meghalt, a két huszár pedig tovább állt. 
A fogadós vak szolgája állította, hogy 
a sebesült tiszt Petőfi Sándor volt. A ti-
tokra csak Lázár Márton 1902-ben bekö-
vetkező halála után derült fény, amikor 
szomszédja és bizalmasa, a titok egyedü-
li ismerője, Gömöri Ferenc postamester 
megírta egy szegedi lapba a történetet . 
Az, hogy nem Petőfi nyugszik a legendai 
sírban, már régen bizonyítást nyert, de 
mindez mit sem változtat a Petőfi emlé-
kéhez való kötődésünkön. A székelyke-
resztúri Petőfi-kultusznak események-
ben gazdag a kronológiája:

1902-ben megalakult a keresztúri 
Székely Társaság, amely a még élő 
szemtanúk kihallgatásával alapos ku-
tatásokat folytatott Petőfi utolsó, Szé-
kelykeresztúron töltött estéjének doku-
mentálása céljából. Ugyancsak 1902-ben 
a timafalvi temetőben felállították Pe-
tőfi legendai sírját.

1913-ban a Székelykeresztúri Peda-
gógiai Kör „Emléktáblát Petőfinek!”-jel-
szóval gyűjtést kezdeményez, a Gyár-
fás-kúria megjelölése céljából.

1922-ben Bálint Dániel saját költsé-
gén kiadja a Petőfi halála című füzetet, 
amelyben az általa létrehozott legendai 
sír igazságát hirdeti .

1928-ban emléktáblával jelölték meg 
a Gyárfás-kúriát .

1941-ben a legendai sírból exhumál-
ják a csontokat és a Budapesten végzett 
antropológiai vizsgálat eredményekép-
pen megszületett az első hivatalos cá-
folat: a maradványok egy idős emberé. 
Ugyancsak 1941-ben Bálint Dánielt a ke-
resztúri Petőfi-emlékek ápolása terén 
végzett félévszázados tevékenysége el-
ismeréséül a budapesti Petőfi Társaság 
pártoló tagjai közé sorolta.

1948-ban felállították az első Pe-
tőfi-szobrot az egykori országzászló 
talapzatán. A szobrot, a vas-Petőfit 
aránytalansága miatt az alkotó, Már-
kos András két nap múlva eltávolít-
tatta .

1959-ben a keresztúri Sándor József 
és segítőtársai körbekerítették a kör-
tefát .

1969-ben emléktáblát helyeztek el a 
körtefa kerítésén, és utánpótlásképpen 
elültettek egy körtefacsemetét .

1973-ban felavatták Márkos András 
bronz Petőfi-szobrát a város főterén.

1989-ben tető került az öreg körtefa 
fölé .

1992-ben felavatták Petőfi mellszob-
rát a nevét viselő általános iskola előtt.

1997-ben a Gyárfás-kúria udvarán 
leleplezték Petőfi és Bem bronzszobrát, 
a dunakeszi Lengyel István alkotását .

2005. március 15-én Petőfi-kiállítás 
nyílt a Gyárfás-kúriában, ugyanekkor 
Bem-emléktáblát avattak .

2008 . március 15-én emléktáblá-
val jelölték meg a csekefalvi utca sar-
kán álló épületet, amelynek helyén 
állt egykoron az a Szakál-vendéglő, 
amelyben Petőfi utolsó éjszakáját töl-
tötte . Ugyanezen a napon Székelyke-
resztúr Város Önkormányzata Pro Li-
bertate-díjjal tüntette ki post mortem 
Bálint Dánielt és Farkas Gábor tanítót 
a keresztúri Petőfi-emlékek életben 
tartásáért .

2009-ben nyerte el a kúria udvara 
mai parkosított formáját, ugyanekkor 
került ide a Bem József-emlékmű.

2012-ben székely kaput állítottak 
a kúria Petőfi-utca felőli bejáratához, 
és ugyanebben az évben A mi  Petőfink 
címmel Székelykeresztúr Város Ön-
kormányzata kiadta a keresztúri Pe-
tőfi-emlékeket összegző kötetet.

2017. március 15-én a körtefa továbbél-
tetése céljából az eredeti körtefa utódjá-
ról beoltott csemetét elültették a körtefa 
törzse mellé . Még ezen a napon Sándor 
Józsefet Pro Libertate-díjjal tüntetik 
ki a keresztúri Petőfi-emlékek és a Pe-
tőfi-körtefa megmentéséért folytatott 
munkásságáért. Ugyancsak 2017-ben, 
a júliusi Petőfi-ünnepség alkalmával 
több száz résztvevővel megszervezték az 
első Petőfi-emlékvacsorát.

2018-ban Székelykeresztúr Város Ön-
kormányzata a Gyárfás-kúria udvarán 
Petőfi-látogatóparkot alakított ki.

A Gyárfás-kertben 2018. július 31-én felállított A mi Petőfink című illusztrációs térinstalláció

Petőfi legendabeli sírja a timafalvi temetőben 
Székelykeresztúron



a művelődés melléklete • 2018 • 15

Székelykeresztúr és vidéke

ol és kivel is kellene kezdeni a Ke-
resztúr irodalmi életéről szóló bemu-
tatót?, teszem fel magamnak némi-
képp zavartan a kérdést, hisz e város 
talán nem büszkélkedhet olyan nagy 
nevekkel, mint Nagygalambfalva Ká-
nyádi Sándorral, vagy Farkaslaka Ta-
mási Áronnal (hogy a példálózással 
csak a szűkebb régióban maradjak). 
Igaz ugyan, hogy Tompa László Bet-
falván született (s Betfalva manapság 
már Székelykeresztúr adminisztratív 
része, utcája), sőt, az elemi iskolát is 
Keresztúron végezte, költővé azonban 
Székelyudvarhelyen vált, munkássá-
ga inkább ahhoz a városhoz kötődik, 
annak a „márkaneve” .

Orbán Balázsunk is csak félig van: 
egy kicsit mi is magunkénak tartjuk, 
mert iskolai ügyeinknek (is) pártfogója 
volt (utca és iskola is viseli nevét váro-
sunkban), ő azonban lengyelfalvi szü-
letésű, Udvarhelyen diákoskodott, élete 
utolsó negyedét pedig jobbára Budapes-
ten töltötte .

Van Keresztúrnak azonban egy Or-
bán Jánosa, aki talán nem olyan hí-
res, mint Orbán Balázs, a város azon-
ban méltán lehet büszke rá, hisz 
olyan irodalmi megvalósítást tudhat 
magáénak, amellyel felzárkóztatja a 
várost az említésre érdemesek közé . 
Megírta a Székelykeresztúr  története 

című nagy munkát, amely címe sze-
rint elsősorban helytörténeti írás, te-
lepülésmonográfia, én azonban szép-
irodalmi könyvként is tekintek rá . 
Mert szerzője szépírói vénával ren-
delkezik: könyvét színes, plasztikus 
nyelvezet, olykor metaforikus beszéd-
mód, illetve bizonyos részeiben izzó 
szenvedély jellemzi. Mindezek pedig 
a szépírói stílus sajátjai. Természete-
sen mindazok az adatok és dokumen-
tumértékű leírások is megtalálhatók 
benne, amelyek egy helytörténeti kö-
tettől elvárhatók, de nem szárazon, 
hanem olvasmányos körítéssel . A kö-
tet 1943-ban látott első ízben napvi-
lágot a kolozsvári Minerva Kiadónál, 
és magán viseli a második bécsi dön-
tés utáni hurráoptimizmus halvány 
nyomait. Nem csoda, ha az 1945-ös 
visszarendeződés, majd államosítás 
után e kötet eltűnt a forgalomból, in-
dexre került, persze, azért jó néhány 
keresztúri család őrizgette titkos he-
lyen . Ennek ellenére egészen 2015-ig 
olyan kultuszkönyvnek számított, 
amelyhez lehetetlen volt hozzájutni, 
amelyről jóval többen hallottak, mint 

H
Irodalom Székelykeresztúron

Zsidó Ferenc
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ahányan olvasták . Ezt az áldatlan 
állapot 2015-ben szűnt meg, amikor 
testvértelepülésünk, Kuntszentmik-
lós Város Önkormányzata a keresztúri 
Molnár István Múzeummal együtt-
működve újra kiadta. Reprint, hason-
más kiadásról van szó, a régi borítót 
és a szövegbe ágyazott fényképeket is 
felhasználva .

Orbán János 32 éven át volt kato-
likus plébános Székelykeresztúron, 
1907-től 1939-ig, a „kicsi magyar vi-
lág” idején nyugdíjasként, kedvtelés-
ből írta meg könyvét, amelynek ge-
rincét a két világháború közti időszak 
adja. Vagyis a kötetben a szerző saját 
élményvilága, tapasztalatai, így véle-
ménye is megjelenik. Jó kedélyű em-
bernek mutatja a könyv a szerzőjét, 
aki szereti a tréfát, ugyanakkor szere-
ti nevén nevezni a dolgokat, amolyan 
odamondósan. A román csapatok 1918. 
december eleji, keresztúri bejövete-
léről például így ír: „A legnagyobb 
óvatossággal jöttek, és amikor kita-
pogatták, hogy itt nincs harcra kész 
magyar, a községháza előtti téren zsi-
vajos táncot rendeztek. A katonákról 
cafatokban lógott le a rongy, némelyi-
ke felemás női félcipőt viselt és ron-
gyos paplant lógatott a hátán . Külön-
ben Erdély-szerte legtöbb helyén így 
volt, gúnyjára a magyarnak.”

A fenti részben kitapintható némi 
revansvételi igyekezet, a továbbiak-
ban a stílus azonban nem válik szél-
sőségessé, megőrzi szigorú higgadt-
ságát . Az olykor elkomoruló részeket 
jól oldják olyan betétek, mint például 
a szerző által gyűjtött keresztúri ado-
mák, anekdoták, de az ipari/gazdasá-
gi tevékenységek bemutatása mellett e 
könyvben találunk legrészletesebb le-
írást a keresztúri Kaszinó, a Nőegylet 

és a Jótékonycélú Polgári Társaskör 
működéséről is. Olyan könyv ez te-
hát, amelynek minden lokálpatrióta 
könyvespolcán ott kell lennie, amely-
re büszkék lehetnek a keresztúriak . 
E könyvben olvasható Petőfi keresztúri 
tartózkodásának és utolsó vacsorájá-
nak legpoétikusabban megírt történe-
te is. Apropó, Petőfi: kicsit magáénak 
tartja Keresztúr, lévén, hogy 1849. jú-
lius 30-án ide állomásozott be a láng-
lelkű költő is, Bem hadaival együtt, 
hogy másnap megütközzön Fehéregy-
házánál az orosszal, s örökre nyoma 
vesszen . Orbán János így tesz pontot 
a Petőfi hollétét, illetve hol nem létét 
firtató vitára: „(…) békében hagyják Pe-
tőfit, hogy pihenjen a legszebb sírban: 
a magyar lelkekben” .

Írásom bevezetőjében már szóba 
hoztam Kányádi Sándort, de ezúttal 
Petőfi és Keresztúr vonatkozásában is 
említenem kell: egy ideig e városban 
diákoskodott ő is, aztán már kiforrott 
költőként, az 1970-es években a haldok-
ló Gyárfás-kerti Petőfi-körtefa megih-
lette: a vers ma is olvasható egy már-
ványtáblán az azóta rehabilitált körtefa 
tövénél: „Haldoklik az öreg tanú / Petőfi 
vén körtefája. / Azt beszélik: ő látta volt 
/ Verset írni utoljára”.

Csak zárójelben, mert nem tartoz-
nak szorosan mostani összefoglalóm 
tárgyához: Orbán János könyve mel-
lett két másik kiadványt is említenünk 
kell, amelyek várostörténeti szempont-
ból jelentősek, bár ezek nem szépiro-
dalmi jellegűek, szerzőik sem kereszt-
úriak: a Váradi Péter Pál – Lőwey Lilla 
szerzőpáros Fehér-Nyikó  és  Keresztúr 
vidéke című kötetét (Viza Kft., 1998), il-
letve Vofkori György Székelykeresztúr 
képes  története (Polis Kiadó, Kolozsvár, 
2002) című kiadványát.

Vannak még szépírók, akikre Ke-
resztúr büszke, kérdés, hogy a nagyvi-
lág számon tartja-e, hogy ők ilyen vagy 
olyan értelemben keresztúriak (is). 
A homoródalmási születésű Szabó Gyu-
la (1930–2004) például szintén itt diá-
koskodott, íróként is gyakran visszajárt 
a városba. Emlékszem, mekkora döbbe-
nettel lestem 1993-ban, tizenegyedikes 
diákként, amint a gimnázium alapí-
tásának 200. évfordulójára szervezett 
ünnepségen legkevesebb százötven (!) 
darabot dedikál a frissen megjelent Os-
torod  volt-e  Rodostó? című könyvéből. 
Az, hogy a város megbecsüli Szabó Gyu-
lát, később is kifejezésre jutott: 2000 
májusában Székelykeresztúr díszpolgá-
rává avatták, a laudációt mondó Nagy 
Emma tanárnő így fogalmazta meg 
a ragaszkodást: „Szabó Gyula már hosz-
szú idők óta Keresztúr egyik büszkesé-
ge… Ő az örök hazajáró…”

Amikor az innen rajtoló, de karriert 
máshol megvalósító emberek kerülnek 
szóba, mindig felmerül a kérdés ben-
nem: vajon, ha itt maradnak, mi lesz 
belőlük? (Apropó: a www.keresztur.ro 
honlap Kultúra/Jeleseink rovatában is 
találhatunk olyan szerzőket, főként köz-
írókat, akik kötődnek Keresztúrhoz.) 

Hegedűs Imre János (sz. 1941, Szé-
kelyhidegkút) irodalomtörténész, kri-
tikus is elsősorban iskolái révén kap-
csolódik Keresztúrhoz, de tudom, hogy 
számon tartja a várost, pedig messzire 
sodorta a sors: évekig Ausztriában, je-
lenleg Budapesten él. Nem mulasztja el 
mostanság sem, hogy be ne mutassa 
rendre megjelenő könyveit a kereszt-
úri közönségnek is (ilyen szempontból 
legutóbbi könyve igen beszédes című: 
Székelyország:  szerelmes  földrajz), s az 
időszámítást nála a hazajövetelek cik-
likussága határozza meg .

Balázs K. Attila Szabó Gyula (1930–2004) Szávai Géza   
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Hazajáró embernek tekinthetjük 
Szávai Gézát (sz. 1950, Küsmöd) is, bár ő 
is csak a középiskolát végezte itt: a ma-
gyar–francia szakos diploma megszer-
zése után rövid ideig tanárkodott a kör-
nyéken, de aztán rövidesen Bukarestbe 
került, 1988 óta pedig Budapesten él.

De, hogy ne csak az elmenőkről es-
sék szó: él néhány fiatalabb kortárs 
szerző is Keresztúron, akik az otthon 
maradást (hazatérést) választották. 
Az 1972-es születésű Szente B. Levente 
sorsa szorosan összefonódik a városé-
val. Nem csupán azért, mert közmű-
velődési életében is tevőlegesen részt 
vállal(t) – dolgozott a helyi televízió ri-
portereként, a Kisváros című lap szer-
kesztőjeként stb. –, hanem azért is, 
mert ő itt, a városlakók szeme láttára 
vált költővé, és adja ki rendíthetetlen 
kitartással verseskönyveit (Az  első  éj, 
Örök  szél  dala,  Tollkalitka, Tükörszi-
lánk), de gyűjtött népmesét, és írt mű-
mesét is .

Balázs K. Attila (sz. 1973) elvégezte 
a villamosmérnökit, aztán a magyar–
angol szakot, s jó ideig Angliában kísér-
tette a szerencsét, végül azonban úgy 
döntött, hazaköltözik, itt alapít csalá-
dot és épít életet. Verseskönyve (Vizu-
áliák, 2009), majd regénye (A  zöld  fotel 
lakója, 2013) már hazatérte után jelent 
meg, ez azt példázza, hogy itthonról is 
lehet érvényesülni .

Vári Csaba (sz. 1978) évekig Kolozs-
váron kereste boldogulását, egyetlen 
verseskönyve (Kávé, félkeserű, 2008) eb-
ből az időszakból való, aztán hazatért, 
s jelenleg úgy tűnik, pályája némiképp 
kisiklott, költőként azonban van annyi-
ra tehetséges, hogy bízom benne: fog ő 
még néhány lírai meglepetést okozni .

De Pálffy Tamás Szabolcsról (sz.1979) 
is szót kell ejtenünk, aki az internetes 

irodalmi térben viszonylag rég jelen 
van, első e-book-ja Átléptem a Rubicont 
címmel jelent meg, de 2018-ban is je-
lentkezett egy érdekes kiadvánnyal: 
a Prófétákkal radarba futni című anek-
dotagyűjteménnyel (Garabontzia Kiadó, 
Marosvásárhely, 2018).

Zárásként, a hazatérők sorában ön-
magamat is megemlítem . Az a Zsidó 
Ferenc, aki íróként vagyok, 1976-ban 
született, magyar–német szakos dip-
lomát szerzett, majd bölcsészdoktor 
lett, tanár, közben pedig írogatja pró-
zaköteteit (Szalmatánc, 2002, Csiga-
terpesz, 2005, Autóstoppal  Európában, 
2007, Laska  Lajos, 2012, Huszonnégy, 
2017–2018). Igen, hazaköltözve, Keresz-
túron .

S most röviden vissza kell utalnom 
Orbán Jánosra: 1943-ban megjelent kö-
tetében azt írja, Keresztúr lakossága 
4637 fő. Ez ma 9–10 ezer közé tehető. 
Vagyis megduplázódott. Ez nem (első-
sorban) a természetes népszaporulat-
nak köszönhető, hanem annak, hogy 
az 1970-es évek elejétől Keresztúron is 
kezdték felhúzni a tömbházakat, s be-
telepíteni az embereket a környék fal-
vaiból . S hogy ennek a hirtelen gyö-
kértelenné váló nemzedéknek újra ki 
kellett találnia önmagát. Ezt a jelen-
séget próbálom megfogni Huszonnégy 
című blokkregényemben, azt járva kö-
rül, milyen az élet egy székelyföldi át-
lagos tömbházban. Fiktív történet, de 
Kereszt úrra (is) érvényes.

(És ismét csak zárójelben: vannak 
még újonnan feltűnő szerzők, például 
Tódor Csaba unitárius lelkész, kinek 
nemrég olvastam ígéretes novelláját 
a Székelyföld folyóiratban, vagy a Ke-
resztúrról Budapestre költözött Falu-
végi Anna, aki verset is, prózát is ír, 
vagy egészen fiatal tehetségek, mint 

a költészettel eljegyzett Mihálydeák 
Annamária. És… Lám, máris beállt 
a bőség zavara: az is lehet, valaki ki-
maradt a felsorolásból, mert például 
a Bardocz Levente által kezdeménye-
zett, és kb. 2012 és 2016 között működő 
Felolvasó körön is bukkanhattak fel 
ígéretes nevek, kiknek „beérkezése” 
ezután várható . Mindenesetre: bízha-
tunk az irodalmi utánpótlásban Ke-
resztúron .)

A sornak itt nincs vége; tudjuk, vagy 
legalábbis véljük, hogy Keresztúrról 
folyamatosan áramlik fel a humá-
nerőforrás a központokba – Kolozsvár-
ra vagy éppen Budapestre –, amelynek 
bizonyos hányada kimunkáltan visz-
szatér. Mi, székelyföldiek, szeretjük 
azt hinni, hogy nélkülünk ezek a köz-
pontok nem is lennének azok, amik. 
Szeretjük azt hinni, hogy azért mi is 
megmaradunk: irodalomban és más-
képp .

Szente B. Levente Hegedűs Imre JánosPálffy Tamás Szabolcs

Zsidó Ferenc
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Sz

Gymnasium nemes 
Keresztúrfiszéken, 1793 óta

Lakatos Sándor

Az Unitárius Gimnázium 
előtörténete

ékelykeresztúr kistérség legmeghatá-
rozóbb oktatási intézménye a 225 éves 
Unitárius Gimnázium. A jeles gimná-
zium gyökerei egyházi értelemben jó-
val korábbi idők történéseibe nyúlnak 
vissza. A gyökerek kellő ismeretében 
teljesebben rajzolódik ki a Gimnázium 
küldetése és heves érzelmektől övezett 
jelene.

A kistérség oktatási története szo-
rosan kötődik az unitárius felekezet-
hez, mely közösség vidékünkön a 16. 
századtól egyértelműen meghatározta 
a vidék lakóinak lelki és szellemi fej-
lődését. A 16. század közepén az erdélyi 
reformáció során a székelyföldi telepü-
lések jelentős része már a korai évek-
ben csatlakozott a radikális reformáció 
irányzatához . Székelykeresztúr telepü-
lés korábbi római katolikus plébániáján 
1568-ban már unitárius prédikátort és 
unitárius iskolamestert találunk . Ka-
nyaró Ferenc 1899-ben a következőket 
írja a témában: „Az akkori viszonyokat 
számba véve, valószínűnek tarthatjuk, 
hogy ez a Marosi Synnigh János, mint 
lelkész, maga is tanított a keresztúri 
unitárius iskolában, melynek eredetét 
több más virágzó erdélyi tanintézet-
tel együtt 1556. táján kereshetjük. Na-
gyon valószínű, hogy mint a kolozsvári, 
dézsi, tordai, gyulafehérvári, marosvá-
sárhelyi protestáns iskolák, úgy a ke-
resztúri is valamely szerzetesrend 
kiűzésének köszönheti keletkezését: 
a kiüresített klastromokba egyszerűen 
betelepítették a vidéki tanuló ifjúságot 
s a város költségén a parókiára vára-
kozó papjelöltek közül tanítót fogadtak 
melléjük. E tanító évről évre megújí-
tott szerződés szerint a kántori s néha 
a papi teendőket is végezte. Több helyen 
a jegyzőséget is felvállalván, e funkció-
jáért a községtől külön fizetést húzott. 

Így volt ez Tordán a XVII-ik sz. elején. 
Hogy a keresztúri unit. eklézsia, egy val-
láson lévén az egész város, népes lehet 
ekkor s hogy iskolájuk virágzó állapot-
ban volt, semmi jobban nem bizonyítja, 
mint az, hogy a pap mellett külön rek-
tort, külön tanítómestert vagy iskola-
igazgatót tartottak a város vagy egyház 
költségén. E tanítót, név szerint Szent-
marjai Bora Andrást, Synnigh János 
ludirectornak és ludimoderatornak, 
tehát nem egyszerű tanítónak, hanem 
iskolaigazgatónak címezte, aki az ő bi-
zonysága szerint jártas a deáki tudo-
mányokban; a kit kedves testvérének és 
kollegájának, segédének és buzgó szol-
gatársának nevezget s annyira megbe-
csül, hogy tisztelete jeléül az orthodox 
kálvinizmust ostromló legérdekesebb 
új könyveket megveszi és névaláírásá-
val, nagyrabecsülése kifejezésével el-
látva e könyveket a tudós iskolamester-
nek, mint barátjának ajándékozza.”

Az unitárius iskola korai léte tehát 
történelmi tény . A helyi lelkész Marosi 
Synnigh János, aki Dávid Ferenc közvet-
len munkatársa volt, és a híres hitviták 
során nyilvánvalóan meghatározó sze-
mélyisége volt a helyi iskola szenthá-
romság tagadó protestáns szellemben 
való működtetésének. Székelykeresztúr 
népe már 1568-ban csatlakozott az er-
délyi reformáció radikális ágazatának 
követőihez. A 16–17. századi unitárius is-
kola részletes történetét mindmáig ho-
mály fedi. Ebben az időszakban a helyi 
jellegű elemi szintű népiskola nem volt 
kiemelkedő jellegű sem a térségben, 
sem az unitárius egyház által támoga-
tott oktatási rendszerben . Az egyházi és 
a helytörténeti források azonban már 
részletesen beszámolnak arról a köz-
vitáról, amely 1793-ban, a homoródal-
mási zsinat iskolaalapításra vonatko-
zó döntését övezte . Az egyházi források 
szerint több tehetős unitárius közösség 
is versengett, hogy a Homoródszent-
mártoni Biró Sámuel főgondnok által 

Berde Mózsa (1815-1893) jogász, 1848-as kor-
mánybiztos, parlamenti képviselő
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1712-ben javasolt székelyföldi unitárius 
iskolának otthont adhasson . Székely-
keresztúr fő kihívója éppen a zsinatnak 
helyet adó Homoródalmás unitárius 
közössége volt . Bár a 16 . századi isme-
reteink és az 1793-as gimnáziumala-
pítás eseményei között eltelt időszak 
részletes vizsgálata még várat magára, 
tény, hogy a zsinati döntés lényegében 
az egyházközség fenntartásában léte-
ző alapfokú iskola mellé egy magasabb 
fokú gimnáziumot hozott létre .

Homoródszentmártoni Bíró Sámuel, 
az Unitárius Egyház első megválasz-
tott főgondnoka már 1712-ben felismer-
te, hogy az indulatok hevében tomboló 
rekatolizációs intézkedésekkel szem-
ben az unitárius közösség szellemi 
megmaradását és gyarapodását a kis-
térségben egy gimnázium felállításá-
val lehet segíteni . Az akkori egyetemes 
egyházi központnak tekinthető kolozs-
vári eklézsiához írott levelében Homo-
ródszentmártoni Biró Sámuel a kö-
vetkezőket írja a Székelykeresztúron 
létrehozandó iskolaépítés tárgyában: 
„…látván az ifjúságnak is ez mostani 
veszedelmes időkben nem úgy mint kí-
vántatott volna nevelkedéseket, melyet 
ugyan causált a fenn forgott esztendők-
nek mostohaságok nagyobbára, melyek 
mind az csendes életet, melyet a stú-
diumok kívánnak, mind pedig az ner-
vüsokat igen megrángatták… Végeztük, 
hogy ha többet nem is, de egy celebris 
Scholát erigálnánk ez Hazának köze-
pette (gondolnák Székely-Keresztúrra) 
hová mindenfelől az ifjúság elérkez-
hetnék… Lenne ezen Scholának in hu-
manioribus az mint szokták mondani 

tanítója ecclesiaticus in politicus et 
juridicialibus verő politicus, kiknek is 
tisztességes fizetés volna…”

Az alapítástól az államosításig

Az iskolaalapítás a Habsburg-uralom 
a protestánsokkal és ezen belül az uni-
táriusokkal szembeni ellenséges ma-
gatartása miatt elhúzódott, és a nemes 
kezdeményezés csak 80 évvel később tu-
dott révbe érni . II . József kalapos király 
protestánsoknak kedvező türelmi ren-
delete óriási lehetőségnek ígérkezett, 
így méltán állíthatjuk, hogy a homo-
ródalmási zsinaton az építésre jelent-
kező közösségek igen helyesen hamar 
felismerték az iskola alapításában rejlő 
településfejlesztési lehetőséget. A ho-
moródalmási zsinat július 10-én végül 
jóváhagyta a gimnázium építését „ne-
mes Keresztúrfiszékben, a Székely-Ke-
resztúri unitárius ekklézsiában minél 
hamarabb egy olyan unitárius gymna-
sium állíttassék fel, melyben az ifjúság 
avagy csak a rhetorikáig taníttassék…”

Orbán Balázs  A  székelyföld  leírá-
sa című munkájában Székelykeresztúr 
bemutatása során a következőket írja: 
„Az unitáriusok e templomkája szerény; 
nincsen ott semmi, a mi régészeti, vagy 
épitészeti tekintetből figyelmet érdemel-
ne, s miért van, hogy mellőzve a többit, 
ennek mellékeljük képét? azért, mert 
e templom mellett van az unitárium 
gymnasium . Az erdélyi unitariusoknak 
eleitől fogva ugy a vármegyéken mint 
a székely székekben voltak saját tanin-
tézeteik. Főtörekvésök volt mindig, hogy 

ha bár számra nézve kevesen vannak is, 
de értelmiségben s ebből eredő szellemi 
erőben gyarapodjanak, s azért a tanin-
tézetekre kiváló figyelem volt forditva…˝

Az iskolaépítés meghatározó alakja 
a marosszéki Mikola családból szár-
mazó Abdrudbányai Szabó Sámuel, 
aki komoly anyagi nehézségek árán 
1813-ig vezette az iskolaépítés első kor-
szakát. 1796-ra elkészült az első négy 
szoba vesszőből és sárból, majd 1798-ig 
összesen 10 szoba. 1805-ben kezdődött 
meg a gimnázium jelenleg is meglévő, 
régi kőépületének megépítése. Szabó 
Sámuel távozása után Koronka József 
igazgató vette át az iskola irányítását . 
Fáradságos munka árán végül 1826-ban 
sikerült átadni egy 13 helységből álló is-
kolai épületet. A tulajdonképpeni épít-
kezéssel párhuzamosan szellemi téren 
is jelentős gyarapodásról számolnak 
be a források. Az iskola egyre jelentő-
sebb szerepet töltött be a kistérségben . 
Az iskola felekezeti hovatartozástól 
függetlenül indított útjára egyre né-
pesebb végzős közösségeket. A kezdeti 
években a tehetséges és arra alkalmas 
diákokat visszatartották a fiatal gene-
rációk nevelésére. Az idősebb diákok 
egyházi megbízásból legációban egyhá-
zi szolgálatokat végezhettek, az intéz-
mény fenntartására pedig jelentős ado-
mánygyűjtési tevékenységet folytattak. 
1841-től a korondi zsinaton elfogadott, 
Brassai Sámuel által javasolt oktatási 
reformnak köszönhetően a gimnázi-
umban anyanyelven folyt a tanítás .

Az iskola működése az 1848/1849-
es forradalom és szabadságharc ide-
jén szünetelt, az idősebb diákok közül 
többen csatlakoztak a székely-magyar 

Az 1800 körüli eredeti iskola épületéről (Kisgyörgy Tamás grafikája)

A régi gimnáziumi épület 1864-ben 
(Orbán Balázs felvétele)
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honvédekhez. A forradalom vezetői közt 
megtaláljuk iskolánk korábbi diákjait is, 
nevezetesen Berde Mózes kormánybiz-
tost, Simén Domokos lelkészt, vagy Ja-
kab Eleket, a későbbi történészt és ado-
mányozót . Az oktatás 1850-ben a korábbi 
létszám felével, 88 diákkal indult újra.

1870-ben a magyar állami hatóságok 
megállapították, hogy Székelykeresz-
túr városnak a felekezeti jellegű oktatás 
mellett szüksége van egy világi jellegű 
intézményre is, így szükségesnek látták 
létrehozni az első székelyföldi tanítókép-
ző intézetet. Ez volt az első világi jellegű 
oktatási intézmény, amely az unitári-
us gimnáziummal párhuzamosan mű-
ködött . Az ekkor létrehozott intézmény 
számára 1911-ben egy új iskolai épületet 
emeltek, amelyben az intézmény csak 
1955-ig működött, ma a Zeyk Domokos 
Technológiai Líceumnak ad helyet .

A 19. század második felében az Uni-
tárius Gimnázium már Erdély távoli 
területéről is fogadott diákokat, így a 
20. század elején egy új iskolai épület 
felépítését tervezték . Az építkezést egy-
felől a korszerűsítés igénye, másrészt 
a főgimnáziummá való felfejlesztés vá-
gya sürgette. 1912-ben az Unitárius Egy-
ház egy új telket vásárolt a gimnázium 
tőszomszédságában, majd pályázatot 
hirdetett az új iskolai épület megter-
vezésére és kivitelezésére. Az új épület 
Pákei Lajos, Kolozsvár főépítésze tervei 
alapján kevesebb mint két év alatt elké-
szült. Az építkezés és az iskolafejlesztés 
meghatározó alakja ebben az időben 
Pap Mózes igazgató-tanár volt . A szé-
kelykeresztúri unitárius gimnázium 
végül 1915-ben megkapta a főgimnáziu-
mi rangot, és megszervezhették az első 
érettségi vizsgát .

1929-ben a Székelykeresztúri Unitá-
rius Gimnázium tornatermében és az 
egyházközség templomában szervezték 
meg az első unitárius ifjúsági konferen-
ciát, amely a korabeli unitárius szelle-
miség és társadalmi szervezettség ha-
ladó jellegéről tanúskodik. Az 1929-ben 
elindított ifjúsági konferenciák soroza-
tát ma is folytatja az Országos Dávid Fe-
renc Ifjúsági Egylet. A sajátos kezdemé-
nyezés egyik szellemi atyja a rövid ideig 
éppen Keresztúron nevelőként szolgáló 
Balázs Ferenc lelkész, író és utazó volt. 
A kor sajátos társadalmi és politikai kö-
rülményei között az Unitárius Egyház 
1930-ban elsőként hozta létre a Téli Gaz-
dasági Iskolát, amely a Gimnázium ki-
bővített régi épületében kapott helyet. 
A kezdeményezés nagy sikernek örven-
dett, így az elképzelést a többi történel-
mi egyház is hamarosan átvette .

1940-ben, a második bécsi döntést 
követően az iskola felvette Orbán Ba-
lázsnak, egykor katolikusból lett uni-
táriusnak, jeles támogatójának a nevét. 
Az intézmény azonban összesen nyolc 
évig viselhette 1940 és 1948 között a Báró 
Orbán Balázs Unitárius Főgimnázium 
nevet. 1948-ban a híres „tanügyi re-
form” következtében a kommunista ál-
lamhatalom megszüntette a felekeze-
ti oktatást, és a megsemmisítést célzó 
jogi intézkedések sorozatával elkobozta 
az egyházi közösségek minden iskolá-
hoz köthető tulajdonát. Az eltulajdoní-
tott egyházi ingatlanban állami iskolát 
létesítettek, a tanári kart menesztet-
ték, és, mint minden más egyházi is-
kola esetében, 1953-ban a Gimnázium 
33 000 kötetet számláló jelentős értékű 
könyvtárát a hatóság lefoglalta, majd 
elszállította .

Szellemi elődeink

Iskolánk volt növendékei közül tisz-
telettel emlékezünk meg olyan híres-
ségekről, mint Tarcsafalvi Szilvesz-
ter György jeles teológus professzor; 
Nagyajtai Kovács István körtanácsos, 
neves történész; Szentmiklósi Tiboldi 
István népköltő; Aranyosrákosi Székely 
Sándor püspök, történetíró, költő (iro-
dalmi próbálkozása a Székelyek Erdély-
ben 1823-ban került Vörösmarty kezébe, 
és ennek hatására írta meg a költőfe-
jedelem – saját bevallása szerint – Za-
lán  futását), Darkó Mihály tankönyví-
ró; nyárádgálfalvi Szentiványi Mihály, 
a Bekecs alatt Nyárád tere és más dalok 
írója; Kriza János püspök, akadémi-
kus népköltészeti gyűjtő; Berde Mózes, 
a legnagyobb alapítványtevő és 1848/49 
legendás alakja; Jakab Elek akadémi-
ai tag, jeles történész; Pap Mózes, Nagy 
Lajos, Marosi Gergely, Simén Domokos, 
Buzogány Áron, Benczédi Gergely – ta-
nárok, egyházi írók; Bedő Albert állam-
titkár; dr. Iszlai József budapesti egye-
temi tanár; Sándor Mózes körtanácsos, 
tanfelügyelő; Kozma Ferenc körtaná-
csos, akadémiai tag, tanfelügyelő, Sza-
bó Gyula író .

Berde Mózes neve méltatlanul ke-
veset emlegetett a 19. századi történeti 
írásokban. Úgy tűnik, hogy az erdélyi 
közművelődés az utóbbi évtizedekben 
visszatért Berde Mózsa nemzettörténe-
ti és közéleti szerepének fontosságához . 
Köszönhető ez elsősorban Egyed Ákos 
történész munkájának, aki tanulmá-
nyaiban új fénybe helyezte Berde Mózsa 
1848/49-es forradalom és szabadság-
harc eseményeiben betöltött kulcssze-
repét . 2016 . március 15 . óta Sepsiszent-
györgy központi parkjában teljes alakos 
köztéri szobor emlékeztet nagyszerű 
elődünk fontosságára. A szobor Har-
math István szobrászművész alkotása, 
a leleplezés alkalmából Egyed Ákos tör-
ténész méltatta Berde Mózsa életét és 
munkásságát .

Iskolánk tanulói voltak továbbá dr . 
Kovács Lajos és dr. Szabó Árpád uni-
tárius püspökök is . Balázs Ferenc lel-
kész és író bentlakási felügyelőként, 
míg Gellérd Imre lelkész, egykori po-
litikai fogoly bentlakási felügyelőként 
és tanárként működött iskolánkban. 
Az iskola tanulóinak támogatására sok 
alapítvány alakult. Jelentősebb alapít-
ványok, adományok a Koncz János, ifj. 
Demeter János, Orbán Balázs, Derzsi 
János nevéhez fűződnek. A legjelen-
tősebb adomány Berde Mózes nevéhez 
fűződik, aki már életében sokszor ada-
kozott az unitárius közösség számára 
(adományai elsősorban a kolozsvári és 

Az új gimnáziumi épület 1914-ben, az építkezés befejezésének évében
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székelykeresztúri iskolákat részesítet-
te előnyben). Mégis, legfontosabb ado-
mányát a végrendeletében elrendeltek 
jelentették, mely szerint az unitárius 
egyházat tette vagyonai örökösének, 
bizonyos feltételek teljesítése mellett. 
A végrendelet harmadik paragrafusá-
ban a székelykeresztúri gimnázium 
részére 100 000 forintot, a kolozsvári 
főiskolára ugyancsak 100 000 forintot 
hagyott. A nagybúni birtoka jövedel-
méből alapítványt tett Kolozsvárott 
100, Tordán és Székelykeresztúron 50-
50 tanuló részére . A Berde-cipó alapít-
ványának köszönhetően számos nehéz 
sorsú fiatal végezhette tanulmányait 
Székelykeresztúron .

Az újraindulás lehetősége 
és a jelenkori Gimnázium

Az Unitárius Egyház által alapított és 
fenntartott iskolák a kommunista 
megsemmisítő intézkedéseket meg-
előzően a „Musis et virtutibus” huma-
nista jelmondat jegyében működtek. 
A negyven éves kényszerszünetet kö-
vetően a Székelykeresztúri Unitári-
us Gimnázium végül 1993-ban új (jól 
megérdemelt) lehetőséget kapott újra-
szervezni az – ősi jelmondat jegyében 
– az elkobzott iskoláinak egy részét. 
Az Unitárius Egyház 1992. december 
3-án Magyarsároson tartott Zsinata 
elhatározta, hogy az 1993/1994-es tan-
évtől kezdődően újraindítja a Kolozs-
váron és Székelykeresztúron elkobzott 
iskoláit . Az Unitárius Gimnázium ál-
dott emlékű Fekete János iskolaigaz-
gató irányításával és az állami iskola 
egyhangú hozzájárulásával újjászer-
veződött. A kezdetben kizárólag teoló-
giai profilú líceumi osztályokból álló 

iskola az elmúlt 25 évben komoly ál-
dozathozatalok árán fokozatosan fej-
lődött anyagiakban és szellemiekben 
egyaránt . Mára már az óvodai szint-
től, az elemi és a gimnáziumi tagoza-
ton keresztül, a líceumi szintig teljes 
ciklussorozattal neveli az itt tanulni 
szándékozó diákokat .

A folyamatosan fejlődő iskolát 2003-
tól Varró Margit igazgató asszony vezeti . 
2004 tavaszán a Magyar Unitárius Egy-
ház jogszerűen visszakapta, és tulajdo-
nába vehette az eltulajdonított épülete-
it, így az Unitárius Gimnázium a saját 
épületeiben a maga uraként működhet. 
2005. január 1-től az intézmény önálló 
jogi státust kapott, így függetleníthette 
magát az 1991-ben Orbán Balázs nevét 
felvevő állami iskolától. Az egykori Uni-
tárius Gimnázium jogutódja ma a Ber-
de Mózes Unitárius Gimnázium, amely 
2008-tól viseli az unitárius jótevők feje-
delmének nevét .

Az évekig elhúzódó jogi viták ál-
datlan helyzete Székelykeresztúron is 
megosztotta a közvéleményt, ahogy 
megosztott minden más hasonló hely-
zetet átélő erdélyi magyar közösséget. 
A sok esetben szándékosan gerjesztett 
negatív közhangulat nem kedvezett az 
intézmény újjászervezésében. A köz-
vélemény legtöbbször tudatlanságból 
értetlenkedve tekintett az Unitárius 
Egyház jogos törekvéseire, amely nem 
csak jogszerű, de erkölcsileg sokszoro-
san indokolt is volt. Számos erős jelle-
mű egyéniségnek köszönhetően azon-
ban az intézmény mára 437 tanulóval, 
egy 35 tagú saját tanári karral műkö-
dik, egyelőre két történelmi jelentőség-
gel bíró épületben . Terveink szerint in-
tézményünk néhány hónapon belül egy 
harmadik, teljesen új óvodai épület-
tel fog gazdagodni, ami Magyarország 
Kormányának hathatós támogatásával 
fog felépülni az 1914-es Pákei-féle épület 
szomszédságában .

A történelmi múlt meghatározza 
egy közösség szellemiségét, megszab-
ja az intézmények küldetését, arcula-
tát, megnevezését. Székelykeresztúron 
a ma négy ciklusos intézményként 
működő iskola természetesen messze 
túlnőtte az alapításkor megfogalma-
zott kezdeti célokat . Mégis a település 
számára a „Gymnasium” megnevezés 
egyfajta meghatározottságot jelent. 
Az Unitárius Gimnáziumot sohasem 
nevezzük líceumnak, vagy kollégium-
nak, amint azt a kolozsvári unitárius 
intézmény esetében tesszük . Ezt a meg-
határozottságot magával vitte az egy-
házi jelleget magára nem vállaló újkori 
állami iskola is, az Orbán Balázs Gim-
názium, amely a Berde Mózes Unitárius 
Gimnáziuméhoz hasonló szerkezetű, és 

A gimnázium diáksága egyensapkában, 1942-ben

A régi gimnáziumi épület 1960 körül
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a Gimnázium megnevezést mindmáig 
megtartotta .

A mai Berde Mózes Unitárius Gimná-
zium az óvodás korosztálytól az érett-
ségiig kínál tanulási körülményeket 
a térség diákjainak. Népnevelő küldeté-
sében nemcsak a településre összponto-
sít, hanem a kistérség vidéki közössége-
iből származó tehetséges gyermekekre 
is figyel. Az egyházi jellegnek köszön-
hetően ma is félszáz bentlakó diáknak 
ad otthont, akik a közvetlen térségből 
származnak, de szép számmal van diá-
kunk a szomszédos megyékből is.

Bátran állíthatjuk, hogy az elemi 
osztályaink a térségben vezető szerepet 
vívtak ki maguknak, elsősorban a sajá-
tos hosszított programnak köszönhető-
en, amely program gyermekközpontú, 
családbarát és keresztény értékeken 
alapuló foglalkoztatást jelent. A két pár-
huzamos líceumi osztályunk egyfelől 
természettudományok profillal, másfe-
lől humán/teológia profillal működik. 
Ezzel kívánjuk folytatni az elődeink ál-
tal megálmodott gyermekközpontú egy-
házi értékrenden alapuló nevelést, illet-
ve igyekszünk felnőni ahhoz a múltbéli 
célhoz, amelyet a 20. század fordulóján 
az előttünk járók felismertek, és ame-
lyet a természettudományok művelésé-
nek gazdag lehetőségében fedeztek fel. 
Az iskola környezete egy gazdag herbá-
riummal és egy értékes sportbázissal 
rendelkezik. A korszerű igényeknek 
megfelelően angol és német idegen nyel-
veket oktatunk különböző szinteken és 
formákban, többek között a nemzetközi 
ECL nyelviskola rendszerében, ugyan-
akkor informatikai szakképzést is foly-
tatunk a nemzetközi ECDL rendszerben. 
Az iskolának közismert, sokszor díja-
zott, BEMUGRI névre hallgató, városi Pro 

Cultura Hungarica díjjal büszkélkedő 
színjátszó csoportja van. A diákok jelen-
tős része részesül szervezett hangszeres 
oktatásban . Az intézmény támogatásá-
val színvonalas néptánc oktatás folyik 
a legkisebb korosztályoktól kezdődően, 
az idősebb diákok számára kórustevé-
kenység működik. Az iskola épületében, 
szabadidős tevékenység jelleggel igen 
tartalmas néptánc művelés és népzenei 
oktatás folyik. A többrétű népi kultúra 
művelését Kriza János püspök nevével 
és annak főműve címével jelezzük, hi-
szen a Vadrózsák című népi gyűjtés köz-
ismert atyja iskolánk egykori diákja, 
majd később támogatója volt.

Az iskolatörténet 
fontosabb forrásai

Az iskolatörténet elsőszámú forrása 
a Sándor János igazgató által 1896-ban 
közreadott monográfia, A  Székelyke-
resztúri Unitárius Gymnasium történe-
te, amely az iskola történetének első 
száz évét rögzíti. A terjedelmes kiad-
vány részletesen mutatja be az intéz-
ményi és közösségi élet különböző sze-
leteit . Lényeges forrás a Gimnáziumi 
Értesítők gyűjteménye. Az Értesítők 
sorozata 1879–1892 közötti időszakból 
az Értesítő az Unitárius Vallásközön-
ség Iskoláiról című sorozattal kezdő-
dik, amelyben a keresztúri gimnázium 
beszámolója a kolozsvári kollégiumé-
val közösen került közlésre. Később, 
1893/94–1943/44 között, különálló, éven-
te közreadott Értesítőkből olvashatunk 
az intézményszervezés és a nevelési 
munka részleteiről. Az újraindult Uni-
tárius Gimnázium történetének első 

évtizedét újkori értesítők próbálták rög-
zíteni több-kevesebb rendszerességgel .

A nyomtatott alapmunkák tekinte-
tében fontos megemlíteni az 1943-ban 
napvilágot látott, Orbán János keresz-
túri plébános tollából megszületett Szé-
kelykeresztúr  története  című  kötetet . 
Ebben a munkában a szerző az Unitári-
us Főgimnáziumot, az Unitárius Elemi 
Népiskolát és az Unitárius Téli Gazda-
sági Iskolát is külön-külön alfejezet-
ben tárgyalja. A két világháború közötti 
években a nehéz történelmi körülmé-
nyek ellenére is jelentek meg kisebb 
összefoglalók, amelyek az éppen aktu-
ális egyházi, gazdasági és politikai ál-
lapotokat tükrözik. Megemlítjük a Péter 
Lajos által 1926-ban szerkesztett Véndi-
ákok  albumát, amely egy egyedi talál-
kozónak állít emléket . A Gimnázium 
létét súlyosan veszélyeztető tanügyi 
reform pénzügyi válsághelyzetbe so-
dorta az intézményt . Az erre a helyzetre 
adott válasz egy nagy horderejű össze-
fogást idézett elő. A több év költségve-
tését megalapozó gyűjtési akció ma is 
csodálatra méltó közösségi megmoz-
dulásnak számít. Később, a Székelyföl-
dön dúló román etnikai propaganda 
hevében 1934-ben Gálfalvi Sámuel tisz-
teletbeli igazgató tollából született meg 
a Száznegyven év. Visszapillantás a Szé-
kelykeresztúri Unitárius Gimnázium 140 
éves múltjára,  tekintettel  főgimnázium-
má történt fejlesztésére című kiadvány. 
A második világháború forgatagában 
Peter Lajos későbbi igazgató 1941-ben 
adta közre A  székelykeresztúri  Unitári-
us  Gimnázium Rövid  története.  Különös 
tekintettel  a  román  megszállás  idejére 
című kiadványt, majd 1943-ban szin-
tén Péter Lajos szerkesztésében látott 
napvilágot A székelykeresztúri Unitárius 

A gimnázium diáksága 2018 szeptemberében
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Báró Orbán  Balázs  Gimnázium  150  éves 
emlékünnepe.  Véndiákok  albuma  1793–
1944  (150  év  emléke az  1943.  június 5-iki 
véndiák találkozó és a június 6-ki emlék-
ünnep  alkalmával  elmondott  beszédek, 
költemények és elbeszélések.)

A rendszerváltás utáni években újra 
fontosnak mutatkozott nyomtatásban 
is közreadni a Gimnázium történetét, 
már a közelgő alapítási kerek évfordu-
ló miatt is . A Gimnázium alapításának 
200. évfordulóján, 1993-ban Fekete Já-
nos történelem szakos tanár szerkesz-
tésében látott napvilágot A  székelyke-
resztúri  –  volt  unitárius  –  Gimnázium 
története című kötet, ami az intézmény 
bemutatása mellett tartalmazza a Gim-
názium összes igazgatójának, oktatójá-
nak és diákjának névsorát 1993-ig.

2002-ben a székelyudvarhelyi pe-
dagógus-történész Vofkori György 
szerkesztésében jelent meg a Szé-
kelykeresztúr  képes  története című al-
bum. A helytörténeti jellegű képes ki-
adványsorozat részét képező kötet jó 
minőségben közöl értékes felvétele-
ket a székelykeresztúri Molnár István 
Múzeumban őrzött terjedelmes fotó-
anyagból . Részben ennek az album-
nak az ihletettségére született meg 
2018-ban a Sándor Zsigmond Ibolya 
muzeológus szerkesztésében és Sándor 
Zsigmond Dénes igényes tördelőszer-
kesztésében a Virágokká vált bojtorjá-
nok című kiadvány, ami az iskola 225. 
évfordulójára készült el. A kiadvány 
képanyagának nagy részét a Molnár 
István Múzeum fotó archívumában 
találjuk. A kiadvány szöveges tartalmi 
részét Sándor Zsigmond Ibolya szer-
kesztésében olvashatjuk. A kiadvány 
hiánypótló jelleggel arra törekszik, 

hogy a kommunizmus alatt felnöve-
kedő nemzedékek számára is szem-
léletesen mutassa be azt a szellemi 
örökséget, amit Székelykeresztúron 
az Unitárius Gimnázium alapítása óta 
nehéz küzdelmek árán kiérdemelt .

Befejezésül megemlíteném a 2018-as 
jubileumi ünnepély keretében bemuta-
tott kiadványt, a Kincseskönyvet, ami 
Varró Margit igazgató szerkesztésében 
jelent meg. A kiadvány részletesen tár-
gyalja az újkori Gimnázium 1993–2018 
közötti eseményeit, sikereit, megva-
lósításait. A kötet külön fejezetet szán 
az iskolai élet különböző területeinek, 
ugyanakkor megtalálhatjuk benne az 
egykori és aktuális diákok vallomásait, 
valamint az újkori osztályközösségek 

névsorát is . Utóbbi összesített adatok 
igen hasznosan pótolják az újkori érte-
sítők hiányát.
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A gimnázium 1914-es régi zászlója A Berde Mózes Unitárius Gimnázium 2008-tól 
használt új címere

Az új gimnáziumi épület 2017-ben (Mihálydeák Antal légifelvétele)
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Az

A székelykeresztúri  
Orbán Balázs Gimnázium  
rövid története

Demeter Levente

Orbán Balázs Gimnázium több mint 200 
éves múltra tekint vissza mint az 1793-
ban létrejött Unitárius Gimnázium jog-
utódja. Intézményünk Székelykeresztúr 
és vidéke ifjúságának nevelését szolgál-
ta a története során megélt változások 
ellenére is . A mindenkori fenntartók 
több elnevezéssel is illették az idők so-
rán iskolánkat:

1879 és 1904 között Székelykeresztúri 
Középtanoda,

1904 és 1913 között Székelykeresztúri 
Államilag segélyezett, VI. osztályú Uni-
tárius Gimnázium,

1913 és 1940 között Unitárius Főgim-
názium,

1940 és 1948 között Unitárius Báró Or-
bán Balázs Gimnázium,

1948 és 1959 között Vegyes Közép-
iskola,

1959 és 1963 között Petőfi Sándor Kö-
zépiskola,

1963 és 1965 között Székelykeresztúri 
Középiskola,

1965 és 1977 között Székelykeresztúri 
Líceum,

1978 és 1990 között Ipari Líceum. 
Ugyanebben az időszakban az I–VIII 
osztályok függetlenül működtek az 
„anyaiskolától” – előbb, mint 4-es szá-
mú Általános Iskola, majd mint Kriza 
János Általános Iskola. Iskolánk levél-
tára 1948-ig visszamenőleg őrzi az in-
tézmény dokumentumait, az azelőttie-
ket az államosításkor sajnálatos módon 
a kommunista hatalom elhurcolta .

1990-től kezdődött a nagyhírű Gim-
názium újjászervezése: ipari líceumból 
elméleti líceum lett, majd 1990. május 
12-én Orbán Balázs halálának 100 . év-
fordulója alkalmából az iskola felvet-
te az Orbán Balázs Középiskola nevet, 
ez 1992-ben Orbán Balázs Gimnáziumra 
módosul, s ezzel az elnevezéssel műkö-
dik a mai napig .

1993-tól az Orbán Balázs Gimnázium 
keretén belül unitárius teológiai osz-
tály is működött. Ez képezte a később 
létrehozott Berde Mózes Unitárius Gim-
názium magját.

2004-ben, amikor az kolozsvári Uni-
tárius Püspökség és a székelykeresztúri 
Unitárius Egyházközség visszakapta az 
1948-ban államosított épületeit, isko-
lánk költözésre kényszerült . 2011 óta az 
iskola a jelenlegi, a város központi ré-
szén található székhelyén működik.

2011 nyarán, a Hargita u. 14. sz. alatt 
új iskolaépületet avattunk. Ugyanitt 
kezdte meg működését iskolánk mo-
dern, több mint 25 000 kötettel rendel-
kező, felújított könyvtára, mely doku-
mentációs és információs központként 
is működik.Az Orbán Balázs Gimnázium épülete
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Az iskola névadójának, Orbán Ba-
lázsnak, akit a legnagyobb székelynek 
neveznek, intézményünk két szobrot is 
állított . Mindkét szobor Demeter István 
szobrászművész alkotása.

Jelenleg iskolánkban óvodai, elemi, 
általános iskolai és gimnáziumi tago-
zaton folyik oktatás: a központi épü-
letben elemi osztályaink Step by Step 
alternatív oktatási rendszerrel működ-
nek . Négy általános iskolai és évfolya-
monként két-két középiskolai osztállyal 
rendelkezünk, melyek filológia és mate-
matika–informatika szakirányúak. Bet-
falván és Fiatfalván óvodai és szimultán 
elemi osztályokkal rendelkezünk .

Az iskolánkban folyó minőségi okta-
tómunka bizonyítéka, hogy diákjaink 
kiváló tanulmányi eredményeket tud-
hatnak magukénak, és hogy sikeres 
érettségit követően felsőoktatási intéz-
ményekben, majd a munkaerőpiacon is 
megállják helyüket.

Diákjaink megyei, regionális, orszá-
gos és nemzetközi versenyeken való ered-
ményes szereplése az intézményünkben 

zajló tehetséggondozást tükrözi. Isko-
lánk számos testvériskolai kapcsolattal 
rendelkezik, ezek többsége magyaror-
szági . Több mint 20 éves kapcsolatokat 
ápolunk a szolnoki Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskolával és a sárospataki Ár-
pád Vezér Gimnáziummal, de szorosak 
a kapcsolataink a kaposvári Munkácsy 
Mihály Gimnáziummal is .

Diákjaink nemzetközi projektek-
ben vesznek részt – például Erasmus+, 
Lego-robotika –, emellett lehetőséget biz-
tosítunk az angol és német nyelv intenzív 
oktatására, amely nyelvvizsga bizonyla-
tok megszerzésében segíti tanulóinkat .

Tanítványaink műsorokkal gazda-
gítják a város kulturális életét, jóté-
konysági akciókat szerveznek . Iskolánk 
aktív diáktanácsa évente több ren-
dezvénnyel teszi színesebbé az iskolai 
mindennapokat .

Az intézményünkben folyó munka 
célkitűzése, hogy átörökítsük Orbán 
Balázs szellemi hagyatékát, valamint 
hogy iskolánk jelmondatának megfele-
lően „hűségből obeliszket” állíthassunk.

 A Petőfi Sándor Általános Iskola épülete

Petőfi körtefája a Gyárfás-kertben
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skolánk múltja a református népiskola törté-
netéhez nyúlik vissza, amelynek pontos alapí-
tási idejét nem ismerjük. A több mint 300 éves, 
küzdelmes korszaka 1896. szeptember 10-én 
zárult, és átadta helyét a közben megalakult 
állami elemi népiskolának. Az öt tanerős ál-
lami iskola egyike lett a millennium évében 
a Kárpát-medencében megalapított 400 isko-
lának. 1898-ban a tanítás új iskolahelyiségben, 
a földszintes tízablakos épületben indult meg . 
A tanítás mellett a kultúra művelésére is időt 
fordítottak a tanítók: ifjúsági egyesület alakult 
dalkörrel, felolvasóestélyt tartottak, énekkel, 
versmondásokkal, ismeretterjesztő előadá-
sokkal .

1962-ben az iskola négy tanteremmel bővült, 
az építés közmunkával zajlott, majd 1969-ig 
újabb öt teremmel gyarapodott az épület. Ezzel 
a földszintes iskola emeletessé nőtte ki magát.

Az 1975-1976-os tanévben az iskola új épü-
lettel bővült a Timafalvi utcában, itt ma is az 
1–4. osztályosok tanulnak. Az 1980-as években 
a tanulók száma olyannyira megnőtt, hogy be-
vezették a kétváltásos oktatást. Az 1990-1991-es 
iskolai évben a tanulók létszáma 948 volt.

Az 1989-ben bekövetkezett társadalmi válto-
zások új irányt szabtak az iskola életének. 1990. 
március 15-én ünnepi keretek között az addi-
gi állami elemi, majd 1-es számú Általános Is-
kola felvette a halhatatlan költő, Petőfi Sándor 
nevét .

Az intézmény előtt látható Petőfi-szobor, 
Márkos András szobrászművész alkotása, 
a székelykeresztúri múzeum jóvoltából került 
az iskola tulajdonába, és 1992-ben leplezték le.

A Petőfi Sándor Általános Iskola, Székely-
keresztúr város egyetlen általános iskolája, 
2011-től alegysége a Napsugár Napközi Otthon. 
Pillanatnyilag 544 gyermek tanul intézmé-
nyünkben .

Minőségi oktatás megvalósítása és a tan-
tervben megfogalmazott kompetenciák ki-
alakítása mellett intézményünk a megisme-
rés következő három pillére köré szerveződik: 
(a) a megismerés eszközeinek elsajátítása, (b) 
környezetünkhöz való viszonyulás, (c) inter-
perszonális kapcsolatok .

A tanterv, amelyből dolgozunk, kötelezően 
megadott órakerettel, műveltségi területekkel 
bír, azonban még ha eléggé korlátozott módon 
is, megvannak a helyi igényeket és lehetősé-
geket figyelembe vevő választható tantárgyak, 
köri tevékenységek, szabadidős programok, 
felnőtteket (is) megszólító rendezvények, ha-
gyományos ünnepségek, amelyeket saját for-
gatókönyv, folyamatszabályozás, rítus szerint 
szervezünk meg .

Petőfis arculatunk meghatározói: 
1. Jelképként, ráismerési jelként, az össze-

tartozást jelentő felhívásként jelen levő szim-
bólumaink: az iskola címere, zászlója, irataink 
fejléce és logója, díszegyenruha nyakkendővel, 
iskolánk fő színeként, a sötétbordó. 

2. Tárgyi elemek: kitűzők, szórólapok, zseb-
naptárak, meghívók, üdvözlőlapok, plakátok, 
az anyagi bázis, iskoladíszítés. 

3. Meghatározott munkastílus, viselkedési 
jegyek, eredményeink, önkéntesség.

4. Médiafelület arculata, kapcsolat a médi-
ával . 

5. Folytonosság hagyományok révén, ren-
dezvényeink közül néhány: gólyabál (az ötödik 
osztályosok felső tagozatosokká avatása), ad-
venti várakozás rendezvényei, szülői bál, Pe-
tőfi-napok, Petőfi-kupa (teremfoci és kézilab-
da), Petőfi-gála, játszóház az óvodában. 

6. Versenyek szervezése, változatos projektek 
megvalósítása .

A 2016-os év eseményeit, rendezvényeit 
az iskola 120. évfordulójának jegyében szervez-
tük . 120 év még egy intézmény életében sem 
kevés, ez idő alatt mindvégig a nevelés, az ok-
tatás és a kultúra szolgálatában állni és becsü-
lettel, kitartással végezni a feladatokat több 
mint kötelességteljesítés. Úgy gondoljuk, hogy 
a 120 év mindannyiunkat kötelez, időnként az 
emlékezésre, jeles események megünneplésére 
éppúgy, mint napi feladataink magas szintű 
végzésére .

Forrásanyag: 
Simó I. (szerk.). 120 év jegyében. A Petőfi Sán-

dor  Általános  Iskola  jubileumi(év)könyve.  DPT 
Stúdió, Székelyudvarhely, 2016.

A székelykeresztúri  
Petőfi Sándor Általános Iskola

Simó Ildikó

I
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A

A keresztúri Zeyk Domokos 
Technológiai Líceum története

Zsidó Ferenc

keresztúri szakoktatás története a kom-
munizmus idejéig nyúlik vissza. Mint 
ismeretes, a város – akkor még egyetlen 
– líceuma az 1977–78-as tanévtől ipari lí-
ceummá alakult, ahol elsősorban fém-
ipari szaktantárgyakat oktattak . Aztán 
1990-ben ez az intézmény ismét elmé-
leti gimnáziummá vált, s az erőszakos 
iparosítástól, illetve ipari tanulósítástól 
megcsömörölve, a város egy ideig nem is 
gondolt a szakmunkásképzésre . Pár éven 
belül azonban nyilvánvalóvá vált, hogy 
ekképp egy űr, hiány keletkezik.

Így hát 1996-ban újraindult a szakok-
tatás a Fiatfalvi Általános Iskola mellett, 
2000-től önálló intézménnyé vált, és át-
költözött a volt Tanítóképző (később Gyer-
mekotthon) épületébe . Külön megérne 
egy misét, hogy miként vált az 1911-ben 
épült, a kisrégió egyetlen tanítóképzője-
ként működő intézmény 1955-ben árva-
házzá, a város „rémintézményévé”, il-
letve hogy miként váltott ismét státust 
a rendszerváltás után. Csak röviden: 
az 1990-es évek közepétől elkezdődött 
a Gyermekotthon, mint mamutintéz-
mény felszámolása, az árva gyermekeket 

kisebb, ún. „családi házas” központokban 
helyezték el, így szabadult fel az egykor 
szebb napokat látott épület, mely hosz-
szas jogi hercehurcát követően 2003-ban 
a város tulajdonába került, így egy ön-
kormányzati határozatot követően meg-
kaphatta a Zeyk Domokos Iskolaközpont, 
amely később Zeyk Domokos Technoló-
giai Líceumra változtatta nevét. (Meg-
jegyzendő, hogy a Gyermekotthon 1994-
ben felvette a Zeyk Domokos nevét, ezt 
„örökölte meg” az iskola .) Jelenleg fa- és 
textilipari, mezőgazdasági, autószerelői 
és bolti eladói szakmunkásképzés folyik 
(hároméves rendszerben, az agro-faipa-
ri szakosztályban cégekkel szorosabban 
együttműködő duális képzés formájá-
ban), de van nappali közgazdasági osz-
tály (4 éves szaklíceumi képzés), és esti 
szaklíceum is (2,5 éves képzés). Az ipari 
oktatásnak megfelelően az iskola ren-
delkezik szakműhelyekkel, a gyakorlati 
képzés részben a partnercégeknél valósul 
meg . A hároméves alapképzés elvégzé-
se után, sikeres szakvizsga esetén szak-
munkásdiplomát szerezhetnek a diákok, 
ha a líceumi éveket (is) kijárják, akkor 
technikusi diplomát, illetve akkor érett-
ségire is állhatnak .

A Zeyk Domokos Technológiai Líceum 
számos testvériskolai kapcsolattal ren-
delkezik, főképpen Magyarországon, és 
számos oktatási és fejlesztési projektet 
futtat(ott) le: Leonardo, Erasmus+, Ha-
tártalanul . Mivel a diákság nagyobb há-
nyada vidéki, bentlakást és étkezdéd mű-
ködtet .

Az iskola névadója, Zeyk Domokos 
honvédszázados volt az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc idején. Kereszt-
úron többször megfordult, mert felesége 
rokona volt a Gyárfás családnak. 1849. 
július 21-én Petőfi Sándorral együtt a vá-
rosban állomásozott, másnap hősi halált 
halt a fehéregyházi csatában .

Az intézmény 2016-ban megemléke-
zett Zeyk Domokos születésének 200 . 
évfordulójára, dal és színdarab is író-
dott a névadó életéről. További részletek 
a www.zeyk.ro honlapon olvashatók.A székelykeresztúri Zeyk Domokos Iskolaközpont 
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Múlt, jelen, jövő a térségben –
szőlész-borász szemmel

Burus Endre

ásznádason születtem, és tizenkét 
éves koromig ott nevelkedtem, majd 
egész tizenhat éves koromig csak két-
hetente, valamint vakációkban vol-
tam ott. Bárhova néztem, mindenütt 
szőlősök voltak, így utólag már nem 
csodálkozom, hogy miért is vonzódom 
ehhez a világhoz. Később, tizenhat 
évesen Székelykeresztúrra költöztem, 
előbb bentlakásba, majd anyai nagy-
mamámhoz, azóta is itt élek a csalá-
dommal .

Először bort huszonhárom évesen 
készítettem, ami a lakodalmi borunk 
is volt, azóta is – egy év kivételével – 
minden évben készítettem, elején még 
vásárolt szőlőből, de már közel húsz 
éve én termelem meg boromhoz a sző-
lőt is. Ez a távlat azonban még nem 
elegendő ahhoz, hogy igazán múltnak 
lehessen nevezni, gondolok itt törté-
nelmi múltra . Ezért segítségül veszem 
Barabás Endrének az 1900-as évek ele-
jén lejegyzett gondolatait:

„Mivel Székelykeresztúr a szőlő-
vidék északi határán fekszik, a sző-
lőművelés itt sohasem volt jövedel-
mező. Az összes szőlőterület 57 hold, 
sárgásszínű kötött meszes-agyagta-
lajon 45 cm. mély felréteggel. Altala-
ja sárgás agyag és pala. Déli lankás 
és meredek fekvéssel . Közepes beállí-
tás. Egy holdon körülbelül 4000 tőke 
van. A növényzet közepes, a bor silány, 
mert gyakran meg sem érik a szőlő. 
Fekvésénél fogva ki van téve a tavaszi 
kései és az őszi korai déreknek. Kari-
kás művelés, a szaporítás homlítással 
történik . Rendesen minden harmadik 
évben trágyázzák, egy holdra 9 mázsa 
trágyát számítva. Kataszteri tiszta jö-
vedelme holdanként 4,80 koronára, 
összesen 272 koronára van becsülve.”

Ha ezeket 20 évvel ezelőtt olvasom, 
lehet, hogy nem veszek Keresztúron 
szőlőst, főleg, hogy most már tudom, 
Keresztúron tényleg nem könnyű 
a fent említett módszerrel szőlőt ter-
melni – valahogy úgy vagyunk vele, 
mint a magyar naranccsal, kicsi, sárga 
és savanyú . De a mi borunk nemcsak 
savanyú volt, hanem sós is a verejté-
kes munkánktól: ősszel felástuk, há-
romévente trágyáztuk, rendszeresen 
kapáltuk és tizenhétszer-tizennyolc-
szor permeteztük . Már csak a Jézuski-
áltóra gyalog kimenni is elég, hát még 
permetezővel és más szerszámokkal 
együtt. Igaz, hogy a szőlővásárlás az 
irodai munka fizikai tevékenységgel 
való kiegyensúlyozására volt kigon-
dolva, addig kocogni jártam a pályára, 
utána már nem kellett többet .

Gyerekkoromban dolgoztam sző-
lőben, főleg vakációban jártam lovat 
vezetni az állami gazdasághoz, ebéd-
szünetben lehetett lovagolni az itató-
ig és vissza, és még pénzt is kerestem, 
ez azonban nem volt elég ahhoz, hogy 
tudjam, mit is kell a szőlővel csinál-
ni. Így elején könyvekből, aztán sa-
ját tapasztalatomból tanultam meg (Király)leányka szüreten
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a szőlészet-borászat alapjait, amely-
re mindmáig építgetek . Sokszor fél-
be lehetett volna hagyni, egy-egy 
kései fagy vagy egy nap késés a per-
metezéssel, vagy egy jégverés, eze-
ken mind keresztülmentem, de va-
lahogy mindig tudtam folytatni vagy 
újrakezdeni. Mintha nem lenne elég 
a természeti törvények szigorúsága, 
ősszel a sok munka után jött a pász-
torfogadás és a szüret. Persze, hogy az 
utóbbiért dolgoztunk egész éven át, de 
nehéz volt megfelelő pásztort találni, 
és a szüret idejét is annak függvé-
nyében határozták meg, hogy mikor 
tudnak jönni a segítők, és nem a sző-
lő érettségi állapotát vették ilyenkor 
figyelembe . Így sokszor volt savanyú 
a borom, mert nem voltam hajlandó 
cukrozni .

Mindig éreztem, kell hogy legyen 
más módszer is, ami az embernek kí-
méletesebb. Most, a jelenben már tu-
dom, hogy megérzésem jó volt, csak 
a főszereplőt felejtettem ki, mert csak 
természetet és embert kímélő módszer 
van. Már öt-hat éve ezt gyakorlom, 
nincs külön ember és külön természet, 
az ember is a természet része . Ele-
jén a bio címke ragadta meg a figyel-
mem, el kezdtem keresni, kutatni, és 
aki keres, az talál, aki kér, annak ada-
tik, és aki kopogtat, annak kinyittatik. 
Együtt alakultunk és alakulunk a sző-
lővel, és minden élővel a természet 
rendje szerint. Most már számomra 
nincs gyomnövény, kártevő. Minden 
akciót reakció követ, már nem kapá-
lok, és a permetezés célja a szőlő erő-
sítése, nem valaminek az elpusztítása. 
Minél erősebben hatunk valami ellen, 
annál erősebben válaszol. Ezt gyakor-
lom most már mindenben . Minden 
mindennel összefügg és mindennek 
rendelt ideje van. Ahogy elindultam 
ezen az úton, úgy kezdett egyre több és 
egyre érdekesebb felismerésem lenni, 
megfigyeltem, hogy különböző időben 
más és más a munkám eredménye . 
Egy tengerparti nyaralásunk alkal-
mával figyeltem fel az árapály jelensé-
gére, amelyben a Hold kapja a legna-
gyobb szerepet, de amint tudjuk, a Föld 
az Univerzum része, így a Holdon kívül 
sok bolygó és csillag áll egymással 
össz hangban . Így kerültem egy lépés-
sel közelebb a biodinamikus kertészke-
déshez. Ez a módszer figyelembe veszi 
a Hold különböző fázisait, valamint 
a csillagok és bolygók egymással alko-
tott fényszögeit a Földhöz viszonyítva . 
A négy fő elemmel, a föld, a víz-, a tűz 
és a légelemmel dolgozik, analógiában 
a föld a gyökér, a víz a levélzet, a tűz 
a gyümölcs, a lég elemhez pedig a virág 

tartozik. Ezek alapján már egyszerűbb 
az idő beosztása, jót jókor eredményes 
és érdemes tenni . Még nagyon mesz-
sze állok a céltól, de inkább teszem 
a jót, kezdőként még kevésbé jól, mint 
a rosszat profi módon. Már gyerek-
koromban is csodálkoztam, amikor 
a szászok mondták „a szőlő szereti, 
ha az ember beszél neki”, így értettem 
meg, hogy a magyar nyelv mennyire 
csodálatos, mi értjük csak igazából, 
hogy a négy fent említett elem mellett 
nekünk van egy ötödik is, a szer-elem, 
amely hatványozza, valamint felülír-
hatja a többi négyet. Nem mindegy, 
hogy szomorúan, bánatosan vagy ne-
tán káromkodva dolgozunk, vagy éne-
kelve, jókedvűen. Nagyapám mesélte, 
hogy mielőtt a kollektivizáláskor el-
vették a szőlőjét, a szüret legalább egy 
hétig tartott, akkoriban még a szürete-
lő kádakat lepedővel terítették le, ne-
hogy egy csepp víz is kerüljön a must-
ba, a cigányzenészek egész nap húzták 
a muzsikát, és minden este mulatság 
volt, vidáman tették a dolgukat.

Nekünk még nem sikerült nótaszó-
ra szüretelni, de amint a mellékelt 
képen látszik, a szomszédokkal kö-
zösen ünnepként tartjuk a szüretet, 
sütünk-főzünk, lakmározunk, hálát 
adunk Istennek a termésért .

Most már nemcsak a szőlő érettségi 
állapotát vesszük figyelembe, hanem 
a Hold és a bolygók, csillagok állá-
sát is. Ez meglátszik a borainkban is, 
az utóbbi borvetélkedőkön már kétszer 
nyert borunk aranyérmet .

Amint már említettem, nem ások, 
kapálok, ha az aljnövényzet zavar-
ja a szőlő fejlődését, lenyírom és ha-
gyom, hogy a talaj nedvességét ár-
nyékával megtartsa, ugyanakkor jó 
táplálék a különböző mikroorganiz-
musoknak . Trágyázást is csak a földi-
giliszták csalogatásáért teszem, hogy 
ők segítsenek lazítani és humusszal 
gazdagítani a talajt. Permetezni most 
már elég ötször-hatszor, még hasz-
nálok réz és kén tartalmú kontakt-
szereket, de egyre jobban szorítom ki 
őket, és használok csalán- vagy zsur-
lóteát, áztatmányt, friss tehéntejet, 
macskagyökér-kivonatot és hason-
ló természeti segítségeket . A borban 
sem használok ként, magas kéntar-
talmú növényekkel együtt erjesztem. 
Ez a bor számomra már nem alkohol, 
hanem táplálék a testnek, vidámság 
a léleknek és fényesség a szellemnek . 
Ha a szalonnában a koleszterint, a bú-
zában a glutént látjuk, ne csodálkoz-
zunk, ha nincs meg a békesség, mert 
csak együtt van bort, búzát, békes-
séget!

Ezek után a jövő egy-szerű, az egy 
felé való haladás, még akkor is, ha ez 
az út keskeny és göröngyös. Mi, ma-
gyarok többnyire tudatlanul, de remé-
lem, egyre inkább tudatosan mondjuk 
azt poháremeléskor és koccintáskor, 
hogy egészségünkre, vagyis hát az 
egész-ségünkre, az egy-ségre. Úgy kell 
tegyük dolgunkat, hogy lelki, szellemi 
fejlődésünk javára és minden élő javá-
ra váljon.

Szürkebarát-fürtök Burus Endre ültetvényén. A szerző felvétele
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Zeng a lélek
Józsa Levente

2016 májusában a Berde Mózes Unitá-
rius Gimnáziumban évi rendszeres-
séggel megrendezett Vadrózsák Hagyo-
mányőrző Találkozón négy fiatal ült 
a Vadrózsák Néptánccsoport próbater-
mében, és lelkesen gyakorolt, hogy a 
délutáni táncházban, ha lehetőség adó-
dik, muzsikálhassanak ők is egy keve-
set. A fiúk a székelykeresztúri Tanulók 
Klubjánál tanultak zenélni, Eszter pe-
dig a székelyudvarhelyi Kaszaj Egyesü-
let által szervezett népzenei képzésen 
bővítette népzenei tudását. Nagyon sze-
rettek volna zenélni, így nem volt más 
tennivaló, lehetőséget kellett biztosíta-
ni, hogy muzsikálhassanak, fejlődhes-
senek . Így a táncházban való muzsiká-
lást a Vadrózsák Néptánccsoport egyik 
koreográfiájának megtanulása követte.

2016 őszétől az így megalakult Lel-
kes Zenekar bekerült a székelyudvar-
helyi Kaszaj Egyesület képzésébe, ahol 
azóta is a Kedves Zenekar tagjaitól ta-
nulnak. A fiatalok 2017-ben bejutottak a 
Miskolcon megrendezett VIII. Dunán in-
nen – Tiszán túl ifjúsági tehetségkutató 
verseny döntőjébe, ahol az alig egyéves 
lelkes csapat bronz minősítést kapott.

A kezdetekben többnyire a Vad rózsák 
Néptánccsoport fellépésein, a Berde 
Mózes Unitárius Gimnázium rendez-
vényein és a város által szervezett kü-
lönböző alkalmakon muzsikáltak. Ha-
mar híre ment a fiatal zenészeknek, 

Karácsonyra hangoló 2016-ban. A Berde Mózes Unitárius Gimnázium kórusának ünnepi előadása

A Berde Mózes Unitárius Gimnázium 
néptánccsoportja 2010-ben alakult 
a gimnázium diákjaiból. A tánccso-
port számtalanszor fellépett már . 
Nemcsak Székelykeresztúron és kör-
nyékén viszi jó hírét a Berde Mózes 
Unitárius Gimnáziumnak, hanem a 
határon túl is. Kisebb koreográfiák 
mellett két táncjátékot is színpadra 
vitt . 2015 . novemberében a tánccso-
port megalakulásának V . évfordu-
lóján a Sírjaik  hol  domborulnak…, 
majd 2018 szeptemberében a Tordai 
Országgyűlés 450. évfordulójának 
alkalmából a MásképP című táncjá-
tékot mutatta be az együttes . A Vad-
rózsák Néptánccsoportot megalaku-
lásától kezdve Nemes Annamária és 
Józsa Levente vezeti .
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és sorba érkeztek a felkérések tánchá-
zakba, tánctáborokba, és előadásokban 
is közreműködtek. Annak érdekében, 
hogy a fellépéseik színesebbek, hangu-
latosabbak legyenek, a zenekar kiegé-
szült Berei Izabella népdalénekessel .

2017-ben a Lelkes Zenekar a Vadró-
zsák Néptánccsoporttal karöltve nép-
zenei képzést szervezett Székelykeresz-
túron, hogy városunkban a tánc- és 
a zenei utánpótlás is biztosítva legyen . 
Jelenleg több mind húsz fiatal és felnőtt 
vesz részt ebben képzésben .

A Folk Társ Egyesület 2018 októberé-
től rendszeres táncházat tart Székely-
keresztúron, melynek társszervezője és 
állandó zenekara a Lelkes Zenekar .

A Lelkes Zenekar ma már meghatáro-
zó szereplője a Székelykeresztúron és kör-
nyékén zajló népzenei és kulturális élet-
nek. Hiszem, hogy a zenekar tagjai eddigi 
sikereikkel, lelkesedésükkel példaképpé 
váltak sok keresztúri fiatal számára.

A zenekar tagjai: Tódor Eszter – he-
gedű, Salat Barna – hegedű, Kis-Antal 
Csaba – brácsa, Deé Balázs – nagybőgő, 
Berei Izabella – ének.

A VIII. Dunán innen – Tiszán túl tehetségkutató verseny döntőjében 2017-ben, ahol a Lelkes Zenekart 
bronz minősítéssel jutalmazták

A zenekar jelenlegi tagjai

A Vadrózsák Néptánccsoport és a Lelkes Zenekar Gyömrőn

A Folk Társ Egyesület
A Folk Társ Egyesület Székelyke-
resztúr talán legfiatalabb civil szer-
vezete, amely hagyományaink to-
vábbéltetésére, megélésére irányuló 
programokat, tevékenységeket szer-
vez. Elindította a rendszeres óvodás, 
gyermek- és felnőtt táncházat Szé-
kelykeresztúron. A fel nőtt tánchá-
zakba minden alkalommal egy-egy 
helyi szőlőtermesztőt is meghív, aki 
bemutatja a Keresztúron termesztett 
szőlőből készült borát. Az egyesület 
két éve működteti a Keresztúri Nép-
zeneműhelyt, ahol hegedű, brácsa és 
nagybőgő oktatás zajlik. Tervei kö-
zött szerepel egy kulturális központ 
kialakítása Székelykeresztúron .
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