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2011. október 7-e és 10-e között 
hatodik alkalommal szervezte meg az 
Őszi Hadjáratot Szentegyházán a 
helyi Hagyományőrző Huszáregye-
sület (a 24 tagot számláló egyesület 
Erdély és Magyarország legnagyobb 
huszárcsapata) és a Gyermekfilhar-
mónia Alapítvány. E háromnapos 
rendezvény az elmúlt évek során a 
Kis-Homoród mente egyik legjelen-
tősebb eseményévé nőtte ki magát. 
Ebből az alkalomból vendégek ér-
keztek a Hargita lábánál fekvő Szent-

egyházára Nagyszalontáról, Székely-
derzsből, Szentjobbról, Marosvásár-
helyről, Sárpatakról, Kápolnásról. Ott 
voltak a bélafalvi tüzérek, a sepsi-
szentgyörgyi, szovátai, székelyudvar-
helyi, csíkszeredai és gyergyói hu-
szárok, valamint számos külföldi hu-
szárcsapat. Emellett nagyon sok fiatal 
is jelen volt ezen az eseményen Szent-
egyházáról, valamint a környező fal-
vakból. Az október 8-i toborzótúrán 
közel száz huszár vett részt, továbbá a 
megközelítőleg 60 szekéren utazó 

„hadinép”, összesen mintegy 700 
személy. 

Az egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendő Őszi Hadjárat – amelyhez az 
ötletet a magyarországi Tavaszi Had-
járat, vagyis az 1849. április 1-je és 9-
e között lezajlott forradalmi esemé-
nyeknek a felidézése adta – idei prog-
ramja október 7-én vette kezdetét. 14 
és 17 óra között a vendégek fogadása 
zajlott a Huszárlaktanyában és annak 
udvarán, 17 órától ünnepélyes szent-
misét celebrált Portik-Bakai Sándor 
plébános a Szent András tiszteletére 
szentelt római katolikus templomban, 
ezt követően koszorúzás volt a világ-
háborús emlékműnél, a millenniumi 
fasornál. Az utóbbit a templomkertbe 
1996-ban ültették az elmúlt 11 év-
század legnagyobb magyarjai (Árpád 
vezér, Szent István, Szent László, IV. 
Béla, I. [Nagy] Lajos, Mátyás király, 
Bethlen Gábor, II. Rákóczi Ferenc, 
Széchenyi István, Kossuth Lajos, 
Márton Áron) emlékére. Az idén az 
időközben felcseperedett fákat „ke-
resztlevéllel” látták el, vagyis egy-egy 
emléktáblát helyeztek el rajtuk, ame-
lyeken az előbb említett személyi-
ségek nevei, születési adatai, valamint 
egy-egy nemes gondolat olvasható. A 
világháborús emlékműnél, a Már-
tonffi János Általános Iskolánál és a 
Kossuth-plakettnél folytatódó meg-
emlékezés-sorozathoz az alkalomhoz 
illő zenét, a gyászindulót az aradi ti-
zenhárom emlékére és Kossuth-nótá-
kat a nagymajtényi csata 300. évfor-
dulójának tiszteletére a szentegyházi 
rezesbanda szolgáltatta. Beszédet 
mondott Burus Mária Ella polgármes-
terasszony is, aki a következőkre buz-
dította a megemlékezőket: „a nemzet 
vértanúinak és szellemi nagyságainak 
példája buzdítsa erőinket megsok-
szorozó tettekre, hogy anyanyelvün-
ket, hagyományainkat és kultúránkat 
megőrizzük”. Az estebéd után, 19 órá-
tól kezdetét vette a gálaest a Gábor 
Áron Művelődési Házban, ahol a Hu-
száregyesület 15 évi tevékenységét 
mutatták be képekben. Ezt a Gyer-
mekfilharmónia és a helyi huszárok 
közös hangversenye követte. A gála-
est utáni koccintgatást, beszélgetést, 
danolászást éjfélkor a takarodó zárta.

Október 8-án a reggeli gyülekező 
után indult a hadinép az Őszi Hadjárat 
toborzó útvonalára (Szentkereszt-
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bánya, Lövétebánya, Lövéte, Homo-
ródalmás, Vargyas völgye, Székely-
Szeltersz, Szentegyháza). Egy-egy 
település határán valóságos kis ce-
remónia zajlott le, amíg a sereg enge-
délyt nyert az átvonulásra. Lövétén 
ebből az alkalomból még a régi egész-
vágású szekeret is elővették. Azzal 
szekerezett a polgármester és az őt kí-
sérő népi zenekar a falu határára, hol a 
hadjárat résztvevőit ünnepélyes kere-
tek közt fogadták. Mihály József hu-
szárkapitány jelentette a csapat lét-
számát, s engedélyt kért a toborzásra 
és az átvonulásra. A település köz-
pontjában, ahol a huszárokat az ér-
deklődők jelentős serege várta, fel-
olvasták a toborzóbeszédet, ezt pedig 
a Gyere pajtás katonának című nóta 
eljátszása és tánc követte, amelynek 
keretében lezajlott a toborzás. Közben 
dr. Szabó József János hadtörténész 
felolvasta a közbirtokosság épületé-
nek falán elhelyezett emléktábla szö-
vegét, amelyet Gál Sándor székely 
ezredes és az 1848-1849-es szabad-
ságharcban részt vet lövétei közhon-
védek emlékére állíttatott a Pro Lö-
véte Egyesület, majd a folytatódott a 
Bem tábornok hadjáratát megidéző 
toborzótúra. Homoródalmáson is koc-
cintott a falu népe a hadfiakkal, s kol-
básszal, házikenyérrel vendégelték 
meg őket. A kitűnő hangulatú, de 
hosszú út során megéhezett hadinép a 
Vargyas völgyében az Asszonybo-
szontó vendéglőnél tartotta pihenőjét, 
elfogyasztva bográcsos ebédjét. A to-
borzó utat reggelig tartó huszárbál 
zárta. Másnap a kedvezőtlen időjárás 
miatt a lovasbemutató ugyan a szelter-
szi gyakorlótéren elmaradt, de a főző-
versenyre, bográcsozásra a Huszár-
laktanya udvarán így is sor került. A 
hideg elől a Gábor Áron Művelődési 
Ház falai közé húzódó hadinépet a 
helyi Veterán és a Hüpörcsös tánc-
csoportok, valamint a kalocsai Vesz-
tergám Miklós tárogatóművész szín-
vonalas műsora szórakoztatta. Hétfő 
reggel, a táborbontás után, a távolról 
érkező vendégek azzal a reménnyel 
távoztak, hogy jövőre is lesz Őszi 
Hadjárat, talán új útvonalon, még több 
résztvevővel…

Mihály János

Őszi Hadjárat
A Kis-Homoród mente
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