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Üzenetek a múltból, Székelyföl-
di címerek és pecsétek címmel 
nyílt rendhagyó kiállítás. A Haáz 
Rezső Múzeumban a „székelység 
akaratának békés jelképe”, az 
udvarhelyszéki főkirálybíró által 
két évszázadig őrzött és használt 
„ereklye”, a székelység ezüstbe 
metszett jelképe, a székely nem-
zet pecsétje is megtekinthető.

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

A Haáz Rezső Múzeum Ze
pe czaner Jenő nyugalma
zott igazgató ötletére a sep

siszentgyörgyi, csíksze re dai, gyer
gyó szentmiklósi, székely ke resztúri 
és kolozsvári múzeumokból köl
csönzött tárgyakat, hogy átfogó 
képet tudjanak nyújtani történel
mi pecsétjeinkről, címereinkről. A 
háromtermes kiállításon a látogató 
egyfajta bevezetőként rövid cí
mertantörténeti tájékoztatót kap, 
majd nemesi címerek vonulnak 
fel előttünk, melyek érzékeltetik a 
címerhasználat változatosságát tér
ségünkben. Egy másik teremben 
középkori lovagi öltözékeket, dísz
páncélokat állítottak ki – a címer
használatot a lovagok terjesztették 
el, hisz a páncélba bújt harcosnak 
kellett valamilyen megkülönbözte
tő jel. Ugyanebben a teremben te
kinthetjük meg a pecsétnyomókat 
is: a fő pecsétet, a székely nemzet 

pecsétjét, illetve városok, falvak 
bélyegzőit – „470 körüli közösség 
volt, mindeniknek címere, pecsét
je”. A harmadik teremben céhekbe 
tömörült szakemberek szimbólu
mai láthatók, mesterségek mutat
koznak be.

„A címerhasználat a székelyek
nél már a 14. században létezett. 
Hogy a legelsők hogyan néztek ki, 

arról csak feltételezések vannak, ám 
vélhetően a kivont kard, az átszúrt 
medveszívvel mint motívum már 
ezekben is szerepelt. Ugyanakkor 
ezek a motívumok pecséteken, 
domborműveken is fellelhetők, 
többek között a székelydályai temp
lom díszítőelemein” – magyaráz
ta PálAntal Sándor akadémikus, 
nyugalmazott levéltáros, hozzáté

ve: nem mellékes, hogy a Székely
föld jelképeként használatossá vált 
nap és félhold a román címerben is 
szerepel.

RendHAgyó kiállítáS 

A székely nemzet pecsétje Udvarhelyen 

hírfolyam

> Pro Cultura Hungarica-díj Elekes Gyu-
lának. Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármester
ének felterjesztésére Pro Cultura Hungarica
díjat kapott Elekes Gyula székelyudvarhelyi 
tűzzománcművész, a Művelődési Ház igazga
tója. A díjat Lezsák Sándor, a Magyar Ország
gyűlés alelnöke nyújtotta át azt követően, hogy 
dr. Zsigmond Barna Pál főkonzul laudációt 
mondott, felelevenítette Elekes munkásságá
nak főbb pillanatait. Itt hangzott el, hogy a 
rajztanárként, reklámgrafikusként is tevékeny

kedő Elekes német és spanyol földön képezte 
magát tűzzománckészítésben, napjainkban 
pedig már három évtizedes tapasztalattal a tar
solyában számos országban állít ki, sőt oktat is. 
Kilenc éve Székelyudvarhelyen vezeti Erdély 
egyetlen tűzzománcműhelyét. Alkotásaiban 
előszeretettel használja a székelység ornamen
tikáját, képi rendszerét, ősi tradíciókat őrző 
jelrendszereket. Munkáit múzeumokban, ma
gángyűjteményekben őrzik szerte a világban. 
Korábban két Pro Urbedíjat is kapott, a Pro 
Cultura Hungarica elismerést pedig szintén 
tűzzománcművészként, alkotó emberként, nép

művelőként érdemelte ki. Elekesnek több ki
állítása volt Keszthelyen, illetve nagyban hoz
zájárult a település és Udvarhely testvérvárosi 
kapcsolatának kialakításához, ezért Ruzsics 
Ferenc részéről a felterjesztés. 

> Folytatják, míg lesz árva fa. Székely
udvarhely Polgármesteri Hivatala a Föld napja 
alkalmából áprilisban hirdette meg a Fogadj 
örökbe egy fát! elnevezésű programját. Ennek 
első mozzanataként több mint száz fát fo
gadtak örökbe udvarhelyi magánszemélyek, 
cégek. Az eseményt követően továbbra is le

hetőség nyílt az örökbefogadásra, így ennek 
eredményeként június 10én a városi parkban 
újabb átadási akcióra került sor, hisz az elmúlt 
időszakban 107 fa talált tulajdonosra. Mint 
megtudtuk, ezúttal testvérvárosi települések 
(Dunaszerdahely, Vác, Keszthely, Tihany, Tö
rökbálint) is fogadtak örökbe facsemetét. Az 
ünnepségen ezúttal is Bunta Levente polgár
mester nyújtott át okleveleket a tulajdonosok
nak, és közölte, az akciót addig folytatják, amíg 
lesz árva fa a városi parkban. Az örökbeadási 
pillanatot az Udvarhelyszék Fúvószenekar ze
néje tette ünnepibbé. 

Támogatás ifjú 
önkénteseknek

egyenként háromezer lejt költhet 
megvalósításra váró terveire az a 
három önkéntes csoport, amely 
sikerrel pályázott a dr. Verestóy 
Attila Alapítványnál. 

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Tavasszal írták ki az önkénte
seket megszólító pályázatot a 
Verestóy Attila nevével fém

jelzett alapítványnál, az eredményhir
detésre pedig most került sor. Sikerrel 
pályázott a bencédi önkéntesek cso
portja, akik öt éve önkéntes mun
kával segítik a mindössze 170 lelket 
számláló faluban az unitárius egyház
község és az Ittre Bencéd Alapítvány 
tevékenységét. Terveik között van 
egy angol nyelv–környezetvédelem 
tábor megszervezése, a falu havilapja, 
a Zarándok kiadása, megszervezik a 
legszebb porta versenyét, és az idősek 
világnapjáról is megemlékeznek.

Az udvarhelyi református gimná
zium Harmatcseppek nevű önkén
tes csoportja korábban több ízben is 
végzett szociális önkéntes munkát a 
Caritasnál, és az öregotthonok la
kóival való találkozás meghatározó 
volt számukra: azóta is rendszeresen 
visszajárnak hozzájuk, a pályázati 
úton nyert összegből azt tervezik, 
hogy különböző programokkal szeb
bé varázsolják a szombatfalvi és a 
lókodi öregotthon lakóinak életét – 
tudtuk meg a tizedikes Gyerkó Ágota 
csoportvezetőtől.

A Benedek Elek tanítóképző 
egy osztálynyi diákja pedagógiai 
gyakorlaton találkozott először a 
székelykeresztúri súlyosan fogyatékos 
gyerekekkel. „A velük való találkozás 
a vártnál sokkal mélyebb élményeket 
nyújtott számunkra, volt, aki elsírta 
magát” – meséli Sándor Györgydeák 
Levente. A pedás önkéntesek mun
kájának összehangolója azt mondja, 
többen azóta is visszajárnak a ke
resztúri gyerekekhez, és igyekeznek 
időnként egy kis fényt, derűt lopni az 
életükbe. Az alapítványnál pályázott 
pénzösszegből egyebek mellett kö
lyökparkba viszik a sérült gyermeke
ket, akiknek az önkéntesek jóvoltából 
a kobátfalvi farmon állatsimogatásra 
is lehetőségük nyílik.

Az alapítvány kurátorai szerint 
a pályázatok nemcsak a kiírás feltét
eleinek feleltek meg, hanem látszott 
rajtuk, hogy „lelkesedéssel is páro
sulnak”.

Székely bélyegzők vitrinben. Átfogó képet nyújtó kiállítás fotó: Máthé lászló ferenc

Letették esküjüket és elfoglalták 
helyüket a vörös darabontok a Szé-
kely Támadt Várban. Június 25-től 
kezdődően minden hétvégén dísz-
őrség „védi” majd a létesítményt. 

M. L. F.

Bár az égiek nem kedveztek a 
pillanatnak, a zuhogó esővel 
is dacolva léptek színre pénte

ken délután a vörös darabontok, akik 
kisebb ünnepség, ceremónia során – 
helyiek és turisták által körülfogva – 
elfoglalták helyüket a Székely Támadt 

Várban. Valóra vált tehát az Udvarhe
lyi Akciócsoport februári ötlete: ha
gyományelevenítő és turistacsalogató 
pillanatként megtörtént az első székely 
díszőrségváltás a várban.

Bunta Levente polgármester Le
zsák Sándor, a Magyar Országgyűlés 
alelnöke, dr. Zsigmond Barna Pál fő
konzul, illetve a testvértelepülések pol
gármestereinek társaságában kísérte el 
a Városházától a várig a fiatal őröket, 
majd megköszönte nekik, hogy vál
lalták a feladatot. „Jó kezdeményezés, 
büszkék vagyunk rájuk” – mondta a 

polgármester, majd a vár felújítására 
vonatkozó pályázat kapcsán reményét 
fejezte ki, hogy „majd a darabontok 
egy olyan várat őrizhetnek, mely régi 
fényében csillog”. Miklós Zoltán, 
a Haáz Rezső Múzeum igazgatója 
szerint „élet van itt, életet hoztunk 
a várba”, és szeretné, ha ez a pillanat 
mozgalommá válna, erdélyi fejede
lemség korabeli hagyományőrző csa
patot alkotnának a darabontok.

A beszédeket követően minden 
szem a leendő díszőrökre szegező
dött: kiképzőjük, Szabó Vata, a 

budapesti Hadtörténeti Múzeum 
munkatársa segédletével letették 
esküjüket, majd elfoglalták őrhe
lyüket. A forgatókönyv szerint két 
darabont a vár előtt a lépcsőnél 
állt őrséget, a többi pedig a várat, 
az iskola épületét járta körbe, majd 
váltották egymást. Az ünnepség 
során a vár makettjének alapkövét 
is elhelyezték, illetve egy vörös da
rabontfüzetet is nyitottak, melybe 
bárki beleírhatja üzenetét. Ez a fü
zet időkapszulaként a vár makett
jének az alapjába kerül.

Az eLSő SzékeLy díSzőRSégVáLTáS 

Darabontok őrzik a várat

A fő pecsét

Az Erdélyi Fejedelemség álla
mának törvényhozó szerve az 
országgyűlés volt, melynek kiad
ványait a fejedelem pecsétjével 
hitelesítették. A küldöttek 1659
ben – kihasználva a fejedelmi 
hatalom meggyengülését – négy 
pecsét elkészítését rendelték el: 
egyetegyet a vármegyéknek, a 
székely és szász nemzetnek, il
letve a negyediket az Erdélyhez 
„incorporáltatott” Magyarország 
részére – utóbbi nem készült el. 
A székely nemzet pecsétnyomó
ját Udvarhelyszék főkirálybírája 
őrizte és használta a „nemzet” 
nevében egészen 1865ig. A pe
csétnyomó 1878ban a kolozsvári 
Erdélyi MúzeumEgyesület őri
zetébe került, majd az államosí
táskor a Történelmi Múzeumba, 
133 évnyi lappangás után pedig 
hazatért, megtekinthető a városi 
múzeumban. Mihály János törté
nész a kiállítást megelőzően már 
felvetette az ötletet: végleg haza 
kellene hozni a pecsétet, hisz itt 
nagyobb becsben lenne.


