
Farsangi tojásszedés Bényben 

így járták végig a falut, nem hagytak ki egyetlen lányos házat sem. Valósággal ünnepelt a falu népe. 
Több helyen népviseletbe öltözött lányok, asszonyok várták őket a kapuban, vitték kosárban a tojást, 
tányéron a szalonnát, sonkát, kolbászt, vagy éppen a frissen sült pampuskát. Azok a családok, ahol nem 
volt lány, vagy már férjhezment, azok is kivitték ajándékukat a kocsihoz. Délután négy óráig is eltartott a 
tojásszedés. A végén a megrakott nyársakat, kosarakat a művelődési házba vitték, ahol a vendéglősné 
pompás vacsorát sütött nekik belőle. Ezután kezdődött a bál, amelyen a legények minden lányt jól meg-
táncoltattak. Éjfélig tartott a mulatság. Akkor a legénybíró pálcájával csendet intett és mondókával ve-
tett véget a farsangi mulatságnak 

Itt a vége a farsangnak, vége van a mulatságnak. 
Menjetek hát szépen haza, vígság után nyugovóra. 
Hazafelé menet egy idős bácsi borosüveggel a kezében könnyes szemmel mondta: „Én tudom igazán, 

mit jelent ez, visszalátni saját magamat. Én is ott mentem valamikor közöttük." 
Csókás Ferenc 

A nyergestetői emlékmű 
Csikkozmástól Kászonvidék felé haladva a fenyvesekkel szegélyezett keskeny szerpentinen, körülbe-

lül félút után érünk fel a Nyerges-tetőre, ahol egy igen szép, műemlékként nyilvántartott emlékoszlop 
hirdeti az 1948/49-es szabadságharcban részt vett székely nemzetőrök utolsó hősi erőfeszítését a Habs-
burg önkényuralmi és a segítségül hívott cári csapatok ellen vívott egyenlőtlen küzdelemben. Az emlék-
mű külön érdekessége - amint a rávésett szövegből is kitűnik - , hogy nem a helybeli lokálpatrióták ke-
gyes emlékezése emelte az utókor számára, hanem Bukarestben már a múlt század végén is nagy számban 
élő székelyek kezdeményezésére és adományaiból született meg. 
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Az emlékmű homlokzati oldalán a következő felirat olvasható: 
Nyugosznak ők 
a hős fiak 
Dúló csaták után 
Nyugosznak ők 
sírjok fölött 
zöldéi bokor 
virány 

A szöveg alatt koszorúba foglalva a csata időpontja: 1849. augusztus 1-én. 
Az oszlop két oldalán további feliratok 

E honvéd oh magyar hazádnak 
emlékszobrot Kebled szebb 
közös adakozásból érzelmeit, 
állították Romlott szív és 
Bukarestben lakó romlott elme 
Székely honfiak Kit hazája 
és honleányok hű szerelme 
1897. augusztus 8. szép tettekre 
Szenteld nem hevít. 

Koós Ferenc (1828-1905) református lelkész, brassói tanfelügyelő öregkori naplójából tudjuk: az em-
lékmű felállítását Ábrahám István, Bukarestben élő kocsigyártó mester kezdeményezte, aki abban az idő-
ben elnöke volt az ugyancsak Koós Ferenc által 1857-ben alapított Bukaresti Magyar Társaságnak. Az em-
lékmű rajzával együtt a rávésendő szöveget is Ábrahám javasolta, ez utóbbit azonban Koós megváltoztatta. 
,,Az emlékoszlop feliratát megcseréltem alkalmasabb költeményekkel" - írja naplójában 1897. májusá-
ban „mert az Ábrahám által szerkesztett felíratok igen pongyolák voltak." A Koós által felvésetett 
szöveg Bajza József verséből való. 

Az impozáns, hat méter magas emlékmű ünnepélyes avatására 1897. augusztus 8-án, vasárnap került 
sor. A környékbeli és a Bukarestből érkezett székelyek Csíkkozmáson gyülekeztek, majd kora reggel in-
dultak a helyszínre. „Az út már annyira el volt foglalva szekereken és gyalog utazókkal, hogy csak nagy 
bajjal bírtunk közöttük átvergődni. Az ünnepély délelőtt 10 órakor a program szerint kezdődött. Rám 
11 órakor került sor, s kerek egy óráig beszéltem, többször megéljeneztek . . . " - örökíti meg az eseményt 
Koós Ferenc és megemlíti még, hogy szavalat is elhangzott, egy fiatal székely pap szavalta el Bálint 
György, székely papköltő erre az alkalomra írt versét. 

Az 1897. augusztus 9-én megjelent Székely Nemzet, Honvédemlék a Nyerges-tetőn című cikkében 
részletesen beszámol az ünnepi eseményről: - „Gyönyörű szép idő kedvezett annak a hazafias ünnepély-
nek, mely tegnap délelőtt lefolyt a cslkvármegyei Nyergestetőn . . . Az emlék felavatásán Csfk, 
Háromszék és Brassó megyéből számos 1848-49-i honvéd is részt vett, s ezek között ott volt Tuzson János 
nyugalmazott alezredes is, aki a dicső emlékű szabadságharc alatt mint akkori őrnagy, személyesen vez-
zette a székelyek utolsó ellenállását, melynek színhelye a Nyerges-tető volt, s amelynek emlékére jelölte 
meg most a kegyelet ezt a helyet emlékkővel." 

A szerencsétlenül végződött csata vezére Tuzson János a 86-os székely zászlóalj őrnagya volt, aki Bem 
tábornok parancsára 1849. július 20-án az Ojtozi szorosnál átnyomult Moldvába. Egészen a csángómagya-
rok lakta Onyestig haladt előre, maga előtt űzve a Bákó felé visszavonuló cári csapatokat. Eredeti célja: a 
moldvai magyarok, románok megnyerése a szabadságharc ügyének. Küldetésének azonban nem tehetett 
eleget, mert bár Moldvában azidőben a politikai hatalmat a szabadságharccal rokonszenvező török biroda-
lom gyakorolta, a cári Oroszországnak is voltak szerződésben biztosított katonai jogai a területen. Emiatt 
a török diplomácia, tartva az orosz-török konfliktus elmérgesedésétől, nem tette lehetővé Tuzson célki-
tűzéseinek megvalósítását. Az őrnagy 8 gyalogszázadból és 40 lovasból álló különítményével 4 nap után 
kénytelen volt visszavonulni. Ismét átvonulva az Ojtozi szoroson Bereck előtt állva megtudta: Háromszék 
megyét már elfoglalta az ellenség, így Csíkba tervezett visszavonulási útját elvágták. A táj ismeretének 
előnyét kihasználva, július 30-án éjszaka Szárazpataknál leereszkedett a Kászonvölgybe. Kitérését a túl-
erőben levő ellenség hamarosan észrevette, s üldözésébe kezdett. Tuzson seregével a Nyerges-tetőn foglalt 
harci állást és július 31-én megütközött az osztrák-orosz egyesült sereggel: augusztus elsején 11 óráig tar-
totta magát. Ekkor értesült, hogy az ellenség Csíklázárfalva felől bekerítette. Embereinek teljes megsem-
misítését elkerülve, maradék bomló csapatával Mitács irányában, az erdőn keresztül visszavonult. A sza-
badságharc kimenetelét megpecsételő segesvári csata már az előző napon szomorú véget ért. Bem ugyan 
még vállalkozott Szeben visszafoglalására, de a világosi fegyverletételig már alig két hét volt hátra. 

A turista, ha elhalad az emlékmű mellett, pihenjen meg néhány percig a tetőre felérve, s emlékezzék 
a múltra. Az emlékmű feliratát olvasva gondoljon vissza Tuzsér János székelyeinek hősi küzdelmére: az 
utolsó székelyföldi csatára. Az ott kiontott vérre, a szabadságharc másfél éves hősies küzdelmére. 

H. Demeter Dénes 

49 



A nyergestetői emlékmű 


