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PETŐFI FEHÉREGYHÁZÁN* 

Itt minden pillanat átfütheti az emlékeket. Ide
geinkbe ivódva élnek ama júliusvégi nap drá

mai eseményei: a csata, a menekülés, a halál... 
Máig megfejthetetlen titok, immár halhatatlan, 
mint a lélek, amely őrzi: hol van a sírja a költőnek? 

Segesvári síkság, Sárpatak hídja, buni kapta
tó, Ispán-kút: azok számára is jól ismertek, akik 
soha nem jártak erre; azt pedig ki tarthatná szá
mon, hogy hányan jöttek el eddig ide, néma za
rándoklatra vagy hivatalos megemlékezésre? 

Ispán-kút: emlékkő és forrás, autós pihenőhely 
mellett. Tanulságos megfigyelni az utasokat, akik 
először járnak erre, amint felfedezik az emlékkö
vet, kibetűzik a feliratát, ráeszmélnek a közös em
lékezetre, és elnémultan néznek körül a kicsiny sík
ságon, el a dombok felé, idők ködébe... Ennél az 
emlékkőnél mindig látni virágot, pedig kívül esik a 
falun. Az országút vándorai hozhatják. 

Maga az országút Fehéregyháza közepén 
szalad át, Kőhalomból jövet, Segesvárnak tartva. 
Úgy vágja kettébe a falut, hogy a házak falai, ab
lakai éppen csak megvillannak, a fák nyomban el
rejtik őket. Kerek évfordulókon ezer irányból árad 
ide a tisztelgő utókor. Héjjasfalva felől harisnyás 
székelyek, gyalogosan tömött sorokban; távoli tá
jak lakói vonaton, buszokon. Írók és akadémiku
sok, munkások és közigazgatási előljárók koszo
rúznak. Ott vannak a felvonulók között a fehér
egyháziak is, de olyankor az ünnepi hangulat, az 
országos hullámzás eltakarja a falut. 

Meglepődtem, amikor egy középkorú, telt 
termetű, izgékony férfi meghívót hozott 

volt nekem Kolozsvárra, a fehéregyháziak nevé
ben: július utolsó vasárnapján Petőfire emlékez
nek. Hiszen nem kerek évforduló az idei - mond
tam - Az újságok is legfennebb véletlenül írnak ró
la. Gábos Dezső nem lepődött meg. Hozzá lehet 
szokva ahhoz, hogy Fehéregyháza annyira min
den magyaré - Petőfi örökségeként - hogy éppen 
csak róluk nem tudunk, mai fehéregyháziakról, a 
sír és az emlékkő mindennapi őrizőiről. 

Hivatalos meghívás volt, bár szóban adta át 
Gábos Dezső, a művelődési ház igazgatója. A 
községnek 4700 lakója van, tette hozzá, köztük 
1500 a magyarok száma, beleszámítva azt az 
500 lelket is, akik a községhez tartozó, szomszé-

* Írásunkkal a költő halálának 150. évfordulójára emlékezünk. 

dos Bun faluban élnek. (Akkoriban még szászok is 
laktak Fehéregyházán). Ez az 1500 magyar a há
zigazda a nem kerek évfordulókon tartott „házi 
ünnepségeken". 

Van náluk farsangi mulatság, szüreti bál, ma
jális, megtartják a termés ünnepét, a legénybú
csúztatókat. De legfőbb hagyományuk az, hogy 
július utolsó vasárnapja a Petőfié. 1931 óta min
den esztendőben. 

- Éppen 1931 óta? Miért? 
- Az országos ünnepségeket nagyon sokan szá

mon tartják. A turulos oszlop felavatását, a zarán
doklatokat, mindezeket a huszas évek elején, az 
erdélyi magyarság ocsudása idején - mikor a Tri
anonban elkobozott magyar történelem ide szo
rult, a fehéregyházi zarándoklatra -, vagy 1945 
után a kétszer-háromszor megtartott s aztán elfe
lejtett zászlós ünnepségeket. A magunk kicsiny, 
házi ünnepségeit csak Fehéregyháza tartja szá
mon. De a mi falunk annál makacsabbul. Miért 
éppen 1931-től? Nem történt akkor semmi olyan 
országos esemény, ami indokolná. Ez is a magunk 
családi évfordulónk. Akkor került a falunkba ma
gyar tanítónak a fiatal Balázs András, aki a házi 
ünnepségünket meghonosította. Az ilyesmihez 
mindig kell egy olyan ember, aki elkezdi és vállal
ja. 

Gábos Dezső Fehéregyházán született, a Te
lepes utcában. Balázs Andrást láthatóan 

elődjének tartja, nemcsak a katedrán, de mozgé
konyságban, kezdeményezésben, a felelősség vál
lalásában is. Balázs tanító alapította a fúvószene
kart, mindjárt idekerülésekor. Zeneileg képzeletlen 
embereket négy hónap alatt úgy megtanított mu
zsikálni, hogy még abban az esztendőben részt 
vettek a Petőfi-ünnepségen, megállták helyüket a 
dévai, medgyesi, székelyudvarhelyi régi fúvósok 
mellett. 

Az ötvenes években aztán felbomlott a zene
kar. A hangszerek a házak mélyén. Gábos Dezső 
1957-ben került haza, rövid óradnai kitérő, meg 
tényleges katonatiszti szolgálat után, a nagyenye-
di Bethlen Kollégium tanítóképzőjének bizonyítvá
nyával. Gyermekkorából emlékezett a fúvósokra. 
S mivel a tanítás mellett magára vállalta a művelő-



dési otthon igazgatását is, és végezte ezt a munkát 
évtizedeken át, hamarosan feltámasztotta a „re
zesbandát", ahogy itt nevezik. Lótott-futott, amíg 
megszerezte a hiányzó hangszereket, összetobor-
zott tizennyolc régi fúvóst és új jelentkezőt. A kar
mesteri pálcát egy régi zenekari tag, Szappanyos 
Sándor kezébe adta, és a hagyományos zöld sap
ka megint felkerült a fehéregyházi fúvósok fejére. 

- Hol van most ez a Balázs Árpád? 
- Negyven őszén elment Fehéregyházáról. 

Elég mély nyomokat hagyott ahhoz, hogy ne fúj
hassa be az idők szele. Amit elkezdett, többé nem 
hagytuk abba. Minden esztendőben emlékezünk. 

- Mondjuk a negyvenes évek elején is? 
Mivel akkor Antonescu uralkodott Fehéregyhá

zán, az egész Romániában. A bécsi döntés Dél-
Erdélyben hagyta a falut. Antonescu rendszere pe
dig betiltotta a magyar szót, a nyilvános magyar 
ünnepségeket, eltörölte Erdély magyar múltját, fő
képpen a szabadságharc emlékezetét. 

- Ha Fehéregyházán nem tarthattunk nyilvános 
ünnepséget, akkor Sárpatakára húzódtunk fel. El
dugott magyar falucska volt ez akkor, míg ki nem 
ürült. Az ottani erdei tisztáson biztonságban vol
tunk. Egy-két szavalat és Petőfi-dal megadta a ki
rándulás ünnepi hangulatát. 

- Senki nem árult be a csendőröknek? 
Gábos Dezső úgy megnézett, harag nélkül, in

kább mélységes csodálkozással, mintha ilyesmit ak
kor el nem lehetett volna képzelni egy fehéregyhá
zai magyarról. Rohant is tovább, intéznivalói voltak 
Kolozsvárott: első fokozati tanári vizsgájának a dol
gozatát hozta fel az egyetemre; magyar nyelvből és 
irodalomból írta. Egyúttal előadható, jó darabokat 
keresett a színjátszóinak. Odahaza is mindig lót-fut: 
csak a biciklije tudná megmondani, hogy mennyit is 
szaladgál Gábos Dezső: hol a Telepes utcából, ott
honából a művelődési házba, hol be Segesvárra 
vagy a megyei hatóságokhoz, hol Nagybunba, 
Kisbunba, Sárpatakára, Zsákodba, ezeknek a fa
lucskáknak a művelődését is ő irányította. 

Segesvár után, a fajanszgyárnál balra fordu
lunk. Először járok „bent" a faluban. A tu-

rulos emlékoszlop, a Petőfi-emlékház, ahol az or
szágos ünnepségeket szokták tartani az országút 
túlsó oldalán található, és ott van a Telepes utca is. 
Most nem oda tartunk. 

Gábos Dezső türelmetlenül röpített vissza a 
történelembe, mintha attól tartott volna, hogy le-
késsük a nagy segesvári csatát. 

Itt, az ipari negyed helyén volt a csatatér... Pe
tőfi a Sárpatak hídjáról nézte... Emeletes filagória, 
ennyi maradt meg az 1930-ban épült Haller-

kastélyból. Petőfi e filagória előtt ugrott le 
Gyalókay kocsijáról, mikor az első ágyúszót 
meghallotta... A rohamozó, dzsidás kozákok 
ezen a régi országuton áradtak a menekülők 
nyomába... Most ünnepi öltözetű férfiak, nők, öre
gek, fiatalok... Petőfihez jönnek mind. Székely 
népviseletben a Telepes utca lakói - jogosan, hi
szen székely kirajzás sodorta ide őket -, városi ru
hában a segesvári orvosok, munkások, tanárok, 
orvosok, legtöbben gyalogosan. Közel esik ide Se
gesvár városa. 

- Keresel valakit? 

Gábos Dezső kérdése felrezzentett. Vajon itt-
e délutáni új ismerősünk? A kolozsvári 

gyors második osztályú fülkéjében találkoztunk. 
Antal Árpád professzor úr is ott utazott, zenetanár 
fiával együtt; Székelyudvarhelyre igyekeztek. 
Egyébként is olyan téma Petőfi, amihez mindenki 
kapcsolódik valamiképpen. Antal Árpád évtizede
kig tanította az egyetemen Kolozsvárott, sajtó alá 
rendezte Petőfi és Arany János levelezését... Aztán 
kinek ne jutnának eszébe a fehéregyházi Petőfi-ku
tatások, Dienes András irodalomtörténész és a ro
mán Culcer doktor ásatásai a költő holtteste után. 
A történelem nyomait emlegettük, a könnyen szüle
tő legendákat, amelyeket talán nem fog megfejteni 
soha senki. De éppen ezért szépek, léleknyitók. 

- A Petőfi-ünnepre igyekeznek? - kérdezte meg 
váratlanul egy velünk szemben ülő fiatalember, 
aki addig is rajtunk tartotta a szemét, olyannyira, 
hogy már zavart a fürkésző pillantás. Románul 
szólt, román a nemzetisége, de érteget magyarul 
is. Annyit mindenképpen tud, hogy a beszélgeté
sünkből kiigazodjék. 

- Tud az ünnepségről? - Van egy barátom a fe
héregyházai fúvószenekarban, tőle hallottam... 
Lehet, hogy elmegyek én is... 

Nem kérdeztem a nevét, csak a foglalkozását. 
Lakatos az egyik segesvári üzemben. Hálásan 
szorítottam meg a kezét, éppen azon a júliusvégi 
napon, mikor nem volt kerek évforduló Fehéregy
házán, csak helyi, házi ünnepség. 

Nehezen találtam volna meg a segesvári la
katost a tágas, zsúfolt művelődési házban, 

hiába keresem. Lehettek kilencszázan, többen is, 
az előcsarnokban is szorongtak, az udvar is tele 
volt, amíg egy hirtelen nyári vihar födél alá nem 
kergette az embereket. 

Majdnem négy óra hosszat tartott a műsor. A 
forróságban átizzadtak előbb az ingek, majd a 
kabátok is. Gábos Dénes kit tanácsolhatott volna 
el a szerepléstől? Tizenöt magyar versmondó van 
Fehéregyházán, igényes műsorokban is jól meg-



állják a helyüket. Ha úgy hozza a szükség „be is 
ugranak". Megesett, hogy az egyik szavaló nem 
jelent meg. A számára kiosztott vers semmiképpen 
sem maradhatott ki az ellenőrzött és jóváhagyott 
műsorból. (Mert ezeket a műsorszámokat is kellő
képpen ellenőrizték Marosvásárhelyen, a megye
központban.) Gábos Déneshez odalépett egy kis
lány, Zinner Erzsike: ő is tudja azt a verset... Az
tán egy Petőfi-est műsorából ebben a faluban hiá
nyozhatnának-e román és német nyelvű szavala
tok? Fellépett egy hatesztendős kisfiú, Páll Attila, 
aki talán nem is értette a Föltámadott a tenger üze
netét, a teremben ülők annál inkább. És szavalt a 
hetvenhárom esztendős József Imre, saját versét 
mondta el arról, hogy milyen mélyen él itt a szívek
ben Petőfi és a szabadság, együtt, elválaszthatat
lanul... 

Utolsó szám, a fúvósok felálltak félkörben, fe
jükön zöld sapkájuk, előttük a női dalcsoport, 
székely népviseletben. Kis lak áll a nagy Duna 
mentében... Előbb a fúvósok játszották el. Majd 
a dalcsoport énekelte. Aztán Gábos Dezső, állt 
elő a színpadon, és ravaszkás mosollyal arra 
kérte a közönséget, nem „segítené-e ki" a kórust, 
lám, kevesen vannak. Érdemes volt figyelni a 
színpad sarkából, a függöny mögül a kilencszáz 
vagy ennél is több embert, a közönséget. Munká
sok és földművesek, vasutasok és méhészek, ta
nárok és orvosok, egyetlen kórussá vált a közön
ség, zsoltár a Petőfi-vers. Ezt a költeményt kedve
lik legjobban Fehéregyházán. Miért ezt? Az effé
le választást nagyon nehéz lenne megmagyaráz
ni. A közös ízlést sok-sok egyéni érzés alakítja ki. 
Megérezték a versből a költő forró vágyakozását 
szülőföldje iránt. Rokon húrokat pendített meg a 
fehéregyháziakban, akik éppen úgy ragaszkod
nak a szülőföldjükhöz, életük legnagyobb aján
dékát látják benne. 

Az utca elején az egyik ház sarkán a felirat: 
„Strada Telepes" vagyis Telepes utca, a 

magyar szó szépen, pontosan feltüntetve. 
Gábos Dezső íróasztalán fokozati vizsgájára 

készült dolgozata: A helyi Petőfi-hagyomány gyűj
tése és felhasználása az irodalomtanításban. 

A könyvespolc alján három ágyugolyó. Külön
böző nagyságúak, egyazon csata emlékei. A se
gesvári síkon dobta fel őket az ekevas. Egyiken 
papírlap: „1962. május 5-én találtam a Sárpatak 
medrében." 

Minden emlék a segesvári csatához és Petőfi
hez kapcsolódik. De hiszen éppen az a különös, 
hogy a fehéregyházi magyarok nem mondhatják 
el: ükapjuk, szépapjuk ott állt Petőfi közelében a 

Sárpatak hídjánál, valamelyik ősük temette el a 
halott költőt. Ebben a faluban a legnagyobb histó
riai élményt nem elődeik elbeszéléseiből ismerhet
ték meg, nem családi örökségként száll rájuk a ha
gyomány, mégis megküzdött, vérrel vállalt múlt
ként lett övék a fehéregyházai történelem. 

A Telepes utcában valóban telepesek élnek. Az 
utca alapítói a mai magyar lakók apái, nagyapái. 

Pedig ősi falu ez, csakhogy a múltját mind
egyre megszaggatta a történelem. Okiratok 

szerint az egyik magister fia elhagyott faluként 
kéri magának 1298-ban Feyereghazát... Kőből 
emelt temploma messzire fehérlett: Alba eclesia, 
Fehéregyháza, Weiskirch... A mostani épületet 
Hunyadi János korában emelték, 1440-ben fejez
ték be. Négy évszázaddal ennek utána, 1849 jú
liusában, a segesvári csatát követő éjszakán leég, 
a nagyajtó bedől, a torony csonka, a gótikus be
járati ajtó és két ablak romos. Nem ágyúgolyó 
pusztította el, nem is kiskatonák gyújtották fel, ha
nem a felszabadított román jobbágyok dobtak 
tűzcsóvát rá... Negyven évig üszök, csonk. A múlt 
század utolsó évtizedében állítják helyre, mert 
megint van kinek prédikálni megújult falai 
között... Hallerék még a XVI. században tűnnek 
fel ezen a vidéken. Az a Haller-család, amelyet 
árva Bethlen Kata önéletírásából ismerhetünk. 
Maga Bethlen Kata tizenegy évig volt Fehéregy
háza lakója. Ismernünk kellene Segesvár 1848-as 
térparancsnokát, Haller Ferencet, aki „bősz 
oroszlánként" verekedett Bem tábornok oldalán, 
majd Kufsteinben raboskodott. 

Aturulos emlékoszlopot ennek a Haller Fe
rencnek a lánya, Lujza emeltette, s hordta 

egybe oda a fellelhető 48-as relikviákat. Különös 
nyom a históriában, hogy ezek a 48-as Halierek 
reformátusok voltak. Azért érdekes ez, mert Árva 
Bethlen Kata egy életen át perelt római katolikus 
férjének családjával, kálvinista hitét védelmezve 
ellenük. 

Haller Lujza hadi tárgyakat, kiáltványokat 
gyűjtött, a falu egykori magyar lakóiról már nem 
talált semmi nyomot. Pedig 1848-ban vagy nyolc
van magyar lakója is volt a falunak, a román job
bágyokon és a szász szabadokon kívül. Ezek a 
fehéregyházi magyarok belső cselédek, kocsisok, 
szolgálók voltak a Haller uraságnál. Hadtörténé
szek nem számítják őket a segesvári csata áldo
zatai közé. Pedig azok voltak, a bosszú mártírjai. 
Mert ugyan mit véthettek ezek a cselédnépek a 
helybeli román jobbágyok ellen, amiért le kellett 
volna öldösniük mindnyájukat, öregeket és gyer
mekeket is? Aki életbe maradt - néhány nyomorult 
- elmenekült innen. Nem maradt egyetlen magyar 



belső cseléd a kastélyban. Nem is nagyon kellett 
többé: a Haller család a XIX. század végére tönk-
rement, a magyar állam átvette a birtokot, tagosí-

tott, telepített. Ekkor épültek ezek a házak a Tele
pes utcában, ekkor létesült maga az utca. Újra 
felhangzott a magyar szó a házakban, az isko
lákban. 

- Úgy mesélte apám, hogy a telepesek az első 
pillanattól otthon érezték magukat az új fészkek
ben. Igaz, nem távolodtak el túl messzire a ki
eresztő rajtól, Udvarhelyszék peremétől. 

Tordai István tanár mondta ezt, emlékezéskép
pen. Ő is két szomszédos megyében él egyszerre: 
lakása Fehéregyházán, most ez Maros megye, 
munkahelye pedig Újszékely faluban, ami már 
Hargita megyéhez tartozik. 

Idős Tordai István 1902-ben érkezett Fehér
egyházára. Mátisfalváról, Agyagfalváról, 

Szenterzsébetről 37 család jött egyszerre, további 
három család - egyik a Simon-familia - messzéb
bről érkezett, a Csallóközből. Minden telepes csa
ládnak 24 katasztrális hold földet mértek ki és egy-
holdas házhelyet. A föld teljes árát öt év alatt kel
lett volna kifizetniük, ha nem szakítja meg az időt 
az első világháború és Trianon. 

- Tudják-e, hogy ki volt Fehéregyháza első ma
gyar szülötte, a telepítés után? 

- Nehéz lenne visszaemlékezni erre... Talán... 
- Szabó T. Attila, a híres nyelvtudós. 
Nyíltak is meg az emlékek zsilipjei: 
- Akkor a Szabó tiszttartó úr fia lehetett... 
Szabó tiszttartóról sokat meséltek az öregek. 

Bent lakott a kastélyban, de az emberek között 
élt. És az emberekért. Nagyon tisztelték a tudását 
és emberségét. Nem tiszttartó volt, hanem telek
kezelő, ez volt a tisztessége, ő mérte ki a telepe
seknek a 24 holdakat. És ő kezdte el korszerű, 
okos gazdálkodásra tanítgatni a fehéregyházi 
újgazdákat. Agrármérnök, a kolozsvári főiskola 
végzettje, aki - egyebek között - elsőnek hirdette 
Erdélyben a gyógynövények termesztésének 
hasznát, előnyeit. Alig negyven esztendősen halt 
meg, 1908-ban. „Édesapám halála után édes
anyám öt gyermekével visszaköltözött Désre, a 
család ősi fészkébe" - Ezt Szabó T. Attila egyik 
interjújából tudjuk. 

Talán jobb is, hogy a telepítő mérnök nem ér
te meg művének romlását, a telepesek ha

nyatlását. Az általa kiosztott birtoktestekből húsz 
évvel később már csak négy-öt hold maradt a szé
kely gazdák tulajdonában. Az első világháborút 
követő román főhatalom Erdélyben új földreformot 
hajt végre, román telepeseket hoz Fehéregyház

ára. Az új hatalom kezében ott a könnyű érv: az 
osztott földek nincsenek teljesen kifizetve, a Haller-
birtok még kincstári tulajdon, márpedig megválto-

zott a kincstár, más lett az elképzelés, a cél... Még 
szerencse, hogy a tegnapi mátisfalvi, agyagfalvi, 
szenterzsébeti székelyekben megmaradt a jég há
tán is meg kell élni leleménye. Ekkor csaptak fel 
vasutasoknak, gyári munkásoknak Segesvárott, 
ácsoknak, kőműveseknek, kútásóknak, ezer
mestereknek. .. 

Majd 1940-ben újabb veszély a fejükön: ezút
tal a vasgárdisták képében. „Takarodjatok innen 
oda, ahonnan jöttetek!" A Telepes utcában berete
szelik az ajtókat, a kapukat, és maradnak. Sírjaik 
vannak már itt, gyermekeik születtek a maguk 
emelte házaikban, sorsuk ideköti őket Fehéregy
házához. 

Afélelem görcse 1945 nyarán oldódik - Pe
tőfi jegyében. Országos találkozó a költő 

képzelt sírjánál, egyenesen dunavölgyi ünnep, 
szabadon száll a szó magyarul, románul, együtt. 
Ocsudás és bizakodás ideje nemcsak Fehéregyhá
zán, de Nagyenyeden is, Brassóban is, 
Temesvárott is, egész Dél-Erdélyben. Az 1945 jú
liusában tartott Petőfi-ünnepségről fennmaradt egy 
megrázó fénykép. Zászlós tömeg előtt megviselt 
arcú, középkorú férfi, lóg a kabát rajta. Kacsó 
Sándor, aki azokban a napokban szabadult az 
olténiai Tárgu-Jiu internáló táborából. Ezt a gyűj
tőtábort még a háború elején állították fel, 1944 
augusztusáig, a román kiugrásig antifasisztákat 
tartottak itt fogságban, majd ezután - dél-erdélyi 
magyar értelmiségieket. 

Ezen az ünnepségen felolvassák Románia mi
niszterelnökének üzenetét, románul és magyarul: 
„Népének szabadságáért hősi halált halt Petőfi 
Sándornak, a lánglelkű költőnek emlékezésére ün
nepi köntösben egybegyűlt magyar testvéreimnek 
szeretettel üzenem, hogy lélekben közöttük va
gyunk, mindazok, akik népünk szabadságát min
denekfölött becsüljük, és akik a népek szabadsá
gáért küzdő elődeink hagyományait gondoskodva 
őrizzük." 

Ki vette volna észre az országos sokaság
ban, hogy vannak akik a Himnusz éneklése 

alatt könnyeznek? 
- Tudod-e, mi volt apámnak Petőfi? - kéredezte 

Gábos Dénes - Gábos Sándor telepesnek Mátis
falváról? Gyermekkorában nem nagyon volt mód
ja iskolába járni. Mégis rengeteg Petőfi-verset tu
dott, nem is értem miként jegyezte meg őket. Sza
valta családi körben és szavalta kint a mezőn. 
Mentünk aratni a búzaföldre. Magasba emelte a 



kaszát, de mielőtt levágta az első rendet, szinte 
megmerevedett a tag szélén, mintha vén obsitos 
tisztelegne láthatatlan feljebbvalójának. És bele
kezdett: Érik a gabona, Melegek a napok, Hétfőn 
virradóra, Aratásba kapok. 

Ami más tájakon évszázadokon át kigyön
gyözött népdal, néptánc, hagyomány, szo

kás, azonosság, sorstudat, az Fehéregyházán 
mind-mind egyet jelent Petőfi Sándorral. A költő 
emléke, lelki jelenléte halála földjén, egyetlen kö
zösséggé forrasztotta a sokfelől idekerült magyaro
kat. Ebbe az örökségbe jobban bele lehetett ka
paszkodni, mint akár a 24 hold telepes földbe. 
Egyébként is a negyven telepes családi köre az 
utóbbi évtizedekben nagyon kiszélesedett, ezeknek 
az újabb családtagoknak föld már amúgyis igen 
kevés jutott volna, de a Petőfi-örökség más, ellenté
te a megfogható, földi vagyonnak: ez mentől job
ban szétoszlik, annál inkább egybeforrasztó kohó. 

Mert érkeztek újabb és újabb székely rajok er
re a vidékre. Mint a folyó egymást kergető hullá
mai. Fehéregyháza immár Segesvár egyféle „kül-
negyede", könnyű bejárni innen az üzemekbe, de 
a tegnapi földműves - ipari munkásként is - szíve
sebben él falusi világban. Az ipar felé tartó udvar
helyi székelyek legalább egy szusszanásra meg
álltak Fehéregyházán. 

Gál Barna segesvári matematikatanár úgy 
számítja, hogy a város 40 ezer mai lakójá

ból majdnem tízezer a magyar, létszámuk jó ideje 
meghaladja a szászokét, noha a turistatérképeken 
Segesvár még mindig szász városként szerepel. 
Van olyan segesvári iskola, ahol három párhuza
mos magyar osztályban tanítanak, ami létszámbe
li gyarapodásnál is jelentősebb a nemzeti öntudat, 
az anyanyelvű oktatáshoz való hűség bizonysága. 
Gál Barna - matematikus esetében különösnek tün
hetik - egyik leggyakoribb szavaló Segesváron és 
nyilván, a fehéregyházai Petőfi-ünnepségeken. 

Sokan költöztek Fehéregyházára az eldugott 
Sárpatakáról; a falu népe a település alapí

tóinak egyenesen Töhötöm magyar vezér katonáit 
tartja, Krizbai Imre gazdaember ezt bizonygatta a 
tanítóknak, egy meg nem értett történész makacs
ságával. Sárpatakán még nem is olyan régen hét
száz magyar élt, sok volt a gyermek, az ötvenes 
években majdnem kétszáz kisdiák járt a magyar 
tanítók keze alá. Aztán az ipar közel jött Fehér
egyházához, Sárpatak meg ott maradt a rejtett 
völgyben. Lakói sorra felkerekedtek, nem nagy a 
távolság Fehéregyházáig, alig nyolc kilométer, Se
gesvár is csak tizenkettő. Vagy hetven-nyolcvan 
öreg maradt helyben a sárpatakiak közül, meg ott 
a három templom, az üres iskola, a felhagyott sző

lősdombok. A sárpataki iskola csengőjét Gábos 
Dezső elhozta, emlékként, a könyvtár alsó polcán 
őrzi, az ágyúgolyókkal együtt. 

Fehéregyházán most mintegy 160 sárpataki 
él, a többiek Segesváron, Erzsébetvárosban - egy
kori Ebesfalván - Székelyudvarhelyen keresték 
meg a boldogulásukat. Jutott belőlük Hétúrra is, 
ebbe a különös nevű szász falucskába Segesvár 
fölött, ahol soha nem éltek magyarok. Miként a 
szomszédos Nagyszőllősön sem, de azért maradt 
nyom a történelemben: itt esett el 1662-ben Ke
mény János erdélyi fejedelem a törökökkel vívott 
csatában. 

Nagybun magyarjai már jobban bíznak falu
juk jövőjében, mint a sárpatakiak, igaz, hogy az 
övék könnyebben megközelíthető település. A buni 
kaptató mellett is ástak Petőfi csontjait kereső ásók, 
hiába. Bethlen-kastély állott itt, omlik is, bontják is, 
beleesik Segesvár árvízvédelmi vonalába. A nagy-
buni magyarok maradnak. Két magyar tanítójuk 
közül az egyik szavalt az ünnepségen. 

A föld hozta ide a székely telepeseket, de utó
daikat már nem a föld köti elsősorban Fehéregy
házához. A gazdálkodás mellett három telepes 
maradt meg, ők már öregek ahhoz, hogy más 
pászmába álljanak. A Telepes utca egymás mellé 
húzódó házaiból a lakókat az ipari láz szétszórta 
Segesvár gyáraiba. 

De a szülőföld erejével egybentartó Petőfi-kul
tusz könnyen járható hidnak bizonyult a nemzedé
kek között is. 

Mégis dermesztő lehetne ez a kultusz, csu
pán nosztalgiás múltbanézés, ha nem 

épülne józan önismeretre és nem táplálna korsze
rű öntudatot. Gábos Dezső megtartó és előre vívő 
Petőfi-hagyományt munkál Fehéregyházán, az is
kolában és a művelődési életben. Ő az egyik ma
gyar tanító itt a három közül. 

- Első fokozati vizsgát tettél magyar nyelvből 
és irodalomból. Mégis itt maradtál, elemi iskolai 
tanítónak. Miért? Hiszen mások a te helyedben... 

Mosolya nem fölényes, mégis különös: 
- A becsvágy ösztökélt arra, hogy elvégezzem 

a tanárit, és fokozati vizsgát tegyek. A dolgozat 
megírása alkalmat nyújtott nekem arra, hogy átta
nulmányozzam a Petőfi-irodalmat, de másként, 
mint eddig, mondjam így: fehéregyházai szem
mel. Tudományos irányítóm Láng Gusztáv volt, so
kat segített Antal Árpád professzor úr... 

- Értelek: rendszerint az egész életmű oldaláról 
szoktuk szemlélni a fehéregyházai epizódott, a 
halál mozzanatát. Te megfordítottad az optikát. 

- A másik ok - folytatta - tűnhetnék lokálpatrio-



tizmusnak is. Ha tanári katedrára pályáznék, be 
kellene járnom Segesvárra, ott működnek nyolc 
osztályos magyar tagozatok. A tanítványaimmal 
járnék be a városba, többségük ott bent is anya
nyelvén folytatja, amit itt elkezdett. Büszke vagyok 
erre: a jó alapozásra. A tanítón sok múlik, talán a 
legtöbb. 

- Ez aligha lehetne lokálpatriotizmus. Sőt! 
- Nincs szívem itthagyni ezt a falut. Mondjam 

azt, hogy Fehéregyháza csak egy van a világon?. 
- Tudják-e a faluban, hogy tanári diplomád 

van, fokozati vizsgát tettél? 
- Ettől még mindenki úgy szólít, hogy „tanító 

bácsi". Ezt én kitüntetésnek érezem. 

Fejezetcímek a Gábos Dezső dolgozatából: 
Mit tisztázott eddig a kutatás? ... Újabb 

adatok fényében... Ezek nagyrészt sommázások, 
az irodalomtörténet szokásos Petőfi-képe alapján. 
Régi Petőfi-ünnepekre emlékeznek ma az öregek. 
Ide kerültek Gábos Dezső egyéni felmérései... Iro
dalmi kirándulás - Petőfi utolsó napja... Hogyan él 
Petőfi a köztudatban? 

Összesen 145 fehéregyházai lakos között 
osztotta szét a kérdőíveit. A megkérdezettek dön
tő többsége ipari munkás volt. Nem feleltek husz-

onketten, a többiek szívesen kitöltötték mind a 
24 rubrikát. A 123 válaszolóból 120 rendszere
sen olvassa Petőfit. Felnőttekről van szó, nem di
ákokról! Egyetlen egy felelte azt, hogy ritkán vesz 
a kezébe Petőfi-kötetet, kettő soha. Legtöbben a 
saját könyvüket forgatják: 101 családban van
nak Petőfi-kötetek. Gábos Dezső megfigyelte, 
hogy egyik-másik Petőfi-könyvbe, a margókra 
vagy a verssorok közé jegyezték be a családi 
események időpontját: születés, halál, lakoda
lom. Falusi házakban ez a saját anyakönyv rend
szerint a Biblia. A versein kívül, 44 házban őriz
nek a költőről szóló könyveket, legtöbbben Illyés 
Gyula Petőfijét. Ki melyik verset olvassa legszíve
sebben? A forradalmi verseket kedvelik 68-an. 
Föltámadott a tenger, Nemzeti dal, Respublika, A 
nemzethez. A tájleíró versekre szavaztak 37-en: 
A Tisza, A téli esték, A csárda romjai, Az alföld. 
A szerelmes verseket inkább nők és fiatalok ol
vasnak, alig tízen. De ezek mind megemlítették a 
Szeptember végért. Költemény, amely egyetlen 
kérdőív válaszaiból sem hiányzott: Egy gondolat 
bánt engemet. A költő halálviziója itt teljesedett 
be, s ezzel a jövendőlésből „fehéregyházai vers" 
lett. 

Létezik hivatalos Petőfi-emlékszoba, hogyne, 
a turulos emlékoszlop közelében, és van jó 

néhány nem hivatalos múzeum a Telepes utca 

házaiban... Családi fényképalbumokba ragasz
tottak be Petőfi-portrékat... Ágyúgolyók... Régi új
ságcikkek az 1849-es segesvári csatáról, fényké
pek az 1956-os ásatásokról, képes levelezőlap a 
hajdani Petőfi-szoborról. 

Ezt a szobrot a gyergyócsomafalvi születésű 
Köllő Miklós mintázta volt meg. Magyarország 
harmadik köztéri Petőfi szobrát. 1897-ben avatták 
fel. A Trianon után berendezkedő román királyság 
nem tűrte meg Petőfit Segesváron. A szétszedett 
szobrot Pestre hozták, itt a rézöntődébe került, be
olvasztására várva. Egy kiskunfélegyházi férfi 
megtudta ezt, és összefogva a Kiskun múzeum 
igazgatójával, Szalóczy Gyulával bejelentette vá
rosa igényét a száműzött szoborra. A költő szüle
tésének centennáriumán, 1923 január elsején 
avatták fel újra Köllő Miklós művét, most már Kis
kunfélegyházán. 

Segesvár 1949-ben egy másik Petőfi-szobrot 
kapott, Romulus Ladea mellszobrát. 

Egy újabban talált emléket Gábos Dezső 
igen értékesnek tart. Kondor Lajos honvéd 

százados kardja 1849-ből, ezzel a bevéséssel: 
„Vagy hazám szabadsága, vagy a halál." 

A Telepes utcában nagyon ragaszkodnak az 
ilyen ereklyékhez. Mikor a „tanító bácsi" azt kér
dezte, hogy nem volnának-e jobb helyen a múze
umban, élénken tiltakozott bennük a keserű tapasz
talat: a magyar emlékek könnyen eltűnhetnek, vagy 
éppen „román forradalmi ereklyeként" jelennek 
meg újra... Az emlékházat alapítása óta sokszor 
„átrendezték": első gondozója, Bálint Péter fehér
egyházai lakos nem nagyon ismerne rá ma. Keres
hetné a korabeli pisztolyokat, puskákat, csákókat! 
A hetvenes évek végén bevitték mindezeket a se
gesvári múzeumba. Mégcsak nem is jártak el tört-
vénytelenül, mivel az emlékház a múzeum fiókja. 

Nyitott lélekkel, büszkén emlékeznek a haj
dani országos ünnepségekre. Gábos De

zső legidősebb emlékezője az akkor 86 éves Ju
hász János nyugdíjas volt, aki „ történelmi he
lyen" a Monostor-kertben lakott. Bem tábornok in
nen irányította a csatát. Juhász János jól emléke
zett a turulos oszlop 1899-es felavatására is. „... 
annyi szerkér volt az út szélén, hogy alig tudott a 
kocsi előre haladni." 

„A mezőség közepében hagyott turul mada
ras, szép síremlék immár magához méltó keretben 
áll, egy gyöngéd érzésű és fenkölt gondolkodású 
úrhölgy, Hallerkeői Haller Lujza grófnő jóvoltá
ból." (a Vasárnapi Újság, 1899. 32. szám). 

Emlékezett Juhász János az 1912-es ünnep
ségre, amelyen E. Kovács Gyula, az erdélyi ma-



gyar színészet legendás alakja Jókai ódáját sza
valta, és miközben a verset mondta, összeesett, az 
emlékmű talapzatán halt meg. 

Minden Petőfi-ünnepség, országos vagy 
helyi, megmozgatja Fehéregyházát. 

Az ásatások azonban nem hozták lázba a fa
lut. Az emberekben támadt ugyan némi kívánc
siság, és akinek volt erre ideje - meg pénzt is 
kapott érte - az segédkezett. Dienes András 
irodalomtörténész és Culcer orvos doktor jól is
mert kisérletein kívül, helyi kutatók is próbál
koztak Rácz András Segesvárról, Ajtay Gecse 
Viktor és dr. Bódi Adorján Marosvásárhelyről. 
Ajtay Gecse egy tömegsírra bukkant a Cionta-
kert nyugati oldalánál. Legendák támadtak, 
hamar elfelejtődtek. 

Távolabbról jobban idefigyeltek, mikor az 
ásónyomok a föld és rég holtak nyugalmát bon
tották meg Fehéregyházán. Bizonyára sokan vol
tunk, akik őszintén kivántuk a sikertelenséget: Fe
héregyházán is, a távoli Barguzinban is. Mert a 
titok megőrzését reméltük. Ugyan, mit dobhatott 
volna fel az ásó vasa? Egy csontvázat, amelynek 
farkasfoga van? Mit mondhatott volna el ez töb
bet annál, mint amit tudunk - jól tudunk - erről a 
mindent, harcot, halált, eszményeket és beteljese
dett jövendölést feszes ívbe záró, tökéletes életről? 
Egy görög sorstragédia beteljesedése volt a fehér
egyházai vég. Milyen jogon bonthatnák meg a 
zárt mű mesteri szerkezetét? 

Gábos Dezső a valóság-hűség híve a Petőfi
kultusz ápolásában. Minden tanítványát -

és tanítványa a falu egész magyarsága - a helyi 
legendák ellenőrzésére buzdítja. Minden részletet 
igazolni kell. És belehelyezni minél szélesebb ösz-
szefüggésekbe. 

Ezért viszi diákjait irodalmi kirándulásokra. 
Petőfi utolsó napjainak útvonalát járják be. Bicikli
vel kelnek útra. Előtte Illyés Gyula Petőfijéből és 
Dávid Gyula - Mikó Imre Petőfi Erdélyben című 
útikönyvéből a diákokkal elolvastatja 1849. július 
31-e történetét. 

Segesvárról indulnak. Balavásárnál térnek 
arra az országútra, amelyen a költő 

Székelykeresztúr felé igyekezett, Bem tábornok 
nyomában... Székelykeresztúron sok érdemes lát
nivaló akad: a Lengyel-ház, a Gyárfás-kúria, ahol 
Petőfi utolsó vacsoráját elköltötte, a kúria kertjében 
a kiszáradt vén körtefa, aztán a hajdani Szakál
vendéglő helye, és persze a főtéri Petőfi-szobor, 
Márkos András alkotása. 

Másfél évszázada, egy tikkasztó nyári nap 
alkonyán ebbe a városba érkezett a költő, itt 
töltött egy estét és egy éjszakát, reggel indult 

tovább, Segesvár felé. Ennek a fél napnak min
den órájára, minden mozzanatára pontosan 
emlékezni vélnek a keresztúriak. A költő utolsó 
napjáról, átvirrasztott utolsó éjszakájáról és a 
másnapi tragikus segesvári ütközetről könyv
tárnyi emlékezés és tudományos értekezés 
született. A városka székely népének emléke
zete azonban nem ezekből ihletődik. Az emlé
kezetekben és a szívekben apáról fiúra száll 
Petőfi keresztúri tartózkodásának története - a 
maguk változata szerint. A folklór genezisét le
hetne tetten érni itt, annak a népköltészetnek a 
születését, amelynek központi alakja a csatába 
induló és ott örökre eltűnt költő. Egy csonka fél 
nap jogán Székelykeresztúr is a maga fiának 
és a maga halottjának tartja a költőt. Fent a 
domboldalon, a régi temetőben századunk ele
jén sírkövet állítottak Petőfi Sándornak. Hiába 
a kutatók hiteles cáfolata, a keresztúriak maka
csul hiszik, hogy városukban alussza örök ál
mát. 

Gábos Dezső ismeri a keresztúri legendá
kat, de igazolt tényekre fordítja a diák

jai figyelmét. 
Másnap kora hajnalban ébred a kerékpáros 

csapat, miként Bem katonái azon a július 31-én. 
Héjjasfalva, Fehéregyháza, a segesvári síkság... 
A Monostor-kertben, az egykori vezéri állásból 
alátekintve, Gábos Dezső „felállítja" a két sere
get, a 3700 fős Bem-hadat, 14 ágyúval és két ta
rackkal, szemben velük az oroszok és osztrákok 
majdnem tízezres ármádiáját, 31 ágyúval... El
mondja, hogy Bem két segédcsapatot is várt még, 
tehát nem felelőtlenül vállalkozott az ütközetre a 
nyilvánvaló túlerővel szemben. A tábornok maga 
célzott az egyik ágyúval, nála jobb tüzér akkori
ban nem akadt Európában. Kinézte magának a 
célpontot, Szkárjátyin orosz tábornokot, és az el
ső lövéssel eltalálta. A cári főtiszt holtan maradt a 
parancsnoki állásban. Ezen bőszültek fel annyira 
a kozákok, hogy nem ejtettek foglyokat? Talán ez 
a Bem-bravúr okozta Petőfi halálát, a mészárlást. 
Pedig a vezér legjobban a „kedves fiát" védel
mezte volna. Itt, a Monostor-kertben mondta neki, 
utolsó szavai ezek voltak hozzá: 

- Petőfi úr, térjen vissza! Önnek itt semmi 
dolga!... 

Honvédek támadása. Majd a kozákok felo
csudnak, elözönlik a síkságot, a Küküllő partját... 
Bem két segédcsapata nem érkezik meg... Késő 
délután mindenki menekül.... Ekkor látják utoljára 
Petőfit. 

Hol? 
A valóság átlép az örök titokzatosságba. 




