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A Hargita Népe 2011. ok-
tóber 21. számában meg-
jelent Váli Évától egy 

cikk Megéneklünk akármi cím-
mel, melyben a szerző fél, hogy 
frászt kap nemzeti ünnepeinken 
tartott megemlékezésektől, és 
összehasonlítja ezeket a hírhedt 
Megénekelünk Románia rendez-
vénnyel.

Kérdem én, kedves Éva, ho-
gyan merészeli az 1956-os ma-
gyar forradalom és szabadságharc 
ünnepi megemlékezését annyira 
lealacsonyítani, hogy párhuza-
mot von ezen ünnep és volta-
képpen a Ceauşescut megéneklő 
bohózattal, és ezt nem muszájból 
– amint írja –, hanem önként és 
bárgyú buzgón teszi. Továbbá 
kérdem, miért beszél oly meg-
vetően a Bocskai és székely lófős 

nemzeti öltözetről? Azért, mert 
Önt és az Ön irányítóit, esetleg 
megrendelőit bántja, hogy a szé-
kely magyarnak van még nemze-
ti érzelme, öntudata, ami Önből 
kiveszett, ha egyáltalán volt?

Mondja, kedves Éva! Ön nem 
Gyurcsány és Kovács elvtársakkal 
járt ugyanazon a szakon? Ha nem 
is, de ugyanabban a bandában ját-
szanak.

Nem elég, hogy annyi éven 
keresztül lerágtak mindent a ma-
gyar nép és nemzet testéről, ami a 
történelem folyamán megtartot-
ta ezt a kis nemzetet, s amit még 
nem tudtak eltüntetni, most igye-
keznek nullává tenni.

Hát tudja meg, hogy mi, a volt 
börtönök, munka- és haláltábo-
rok túlélői igenis nagy szeretet-
tel és igazi nemzeti érzelemmel 

öltjük magunkra a bocskait, nem 
magunkat ünnepelve, hanem a 
forradalomban, szabadságharc-
ban meghurcolt, megkínzott és 
kivégzett bajtársainknak adózunk 
méltó tisztelettel. Ön, kedves Éva, 
ezt a méltó tiszteletet gúnyolja ki 
aljasul és profánul. Ön tudja azt, 
hogy csupán a Szoboszlai-perben 
10 személyt végeztek ki, akik kö-
zül hárman csíkiak voltak? Az ő 
nevükben kérjük, hogy a frász 
nehogy utolérje, ne vegyen részt 
többé ilyen megemlékezéseken. 
Mert Ön, mint a magyar nemzeti 
öntudat és lét hóhéra – legalábbis 
ez derül ki gyalázkodó írásából – 
nem hiányzik.
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elnöke, Szilágyi Árpád 
és titkára, Kelemen Csongor

Székelyföldön volt a legsűrűbb 
a népiskolai hálózat, és az is-
kolaköteles gyermekek iskola-

látogatása is itt volt a legmagasabb 
egész Erdély területén. Mégis, a ki-
egyezés előtti évtizedekben csupán 
az 1858-ban alakult csíksomlyói 
római katolikus tanítóképzőben 
képeztek ki tanítókat. Ezt meg-
előzően 1853-ban Kolozsváron 
működött hat évig tanítóképző, 
melyet 1859-ben átköltöztettek 
Nagyenyedre a Bethlen Gábor Kol-
légiumba. E két, akkori tanítóképző 
nem tudott eleget tenni a népisko-
lák tanítókkal való ellátásának. Ép-
pen ezért Udvarhelyszék elöljárói 
lépéseket tettek annak érdekében, 
hogy e régióban is nyíljon egy ta-
nítóképző. Csupán afelől alakult 
ki komoly vita, hogy Udvarhelyen 
vagy Székelykeresztúron kapjon he-
lyet az intézmény. 

Végül is Eötvös József akko-
ri közoktatási miniszter nagyra 
értékelve a keresztúriak önzetlen 

felajánlásait, többek között azt, 
hogy készek az állami „tanítóké-
pezde” felállításához négy hold 
telket ingyen biztosítani, de főleg 
az ragadta meg a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter figyelmét, 
hogy készek a fenntartási költsé-
gek nagy részét a székelység ado-
mányaiból fedezni. Ezt bizonyítja 
az, hogy Alsósiménfalva négy öl 
követ és száz tenyeres napszámot, 
a keresztúri Lázár Márton ezer 
darab téglát ajánlott fel. 

Keresztúr vidék lakói, gazda-
gabbak és szegényebbek egyaránt 
tanújelét adták az oktatásügy 
iránti áldozat- és tettrekészsé-
güknek. Ennek nyomán a széki 
bizottmányi határozatot a Vallás- 
és Közoktatásügyi Minisztérium 
1870. február 27-én keltezett, 
250. számú határozatában szen-

tesítette, elrendelve a tanítóképző 
Székelykeresztúron való felállí-
tását és egyben utasította Dániel 
Gábor főkirálybírót, hogy Sándor 
Mózes másod-tanfelügyelővel 
karöltve gondoskodjon „a képez-
de számára négyévi bérlettel ide-
iglenes szállásról”.

Ilyen előzmények után tartot-
ták az intézet ünnepélyes meg-
nyitóját 1870. október 31-én. 
Ez a nap volt a Székelykeresztúri 
Magyar Királyi Állami Tanítóké-
pezde születésnapja, de még nem 
volt saját épülete, ezért több mó-
dosabb polgár lakásán folyt az ok-
tató-nevelő tevékenység. Közben 
1878-ban a minisztérium meg-
vásárolta Jakabházi Zsigmond 
főtéren levő házát (ma a polgár-
mesteri hivatal székhelye), s eb-
ben folyt a tanítás. A különböző 

épületekben való szétszórtság, a 
zsúfoltság nehezítette a munkát. 
Azt az 1906–1907-es értesítőből 
tudjuk, hogy Székelykeresztúr 
képviselő-testülete a piactéren öt 
kataszteri hold területet ajánlott 
fel új iskolaépület és melléképüle-
teinek felépítésére.

1909. augusztus 9-én Hercegh 
Zsigmond miniszteri küldött a 
területet Robelly Aladár vállal-
kozó rendelkezésére bocsátotta, 
és megkezdődött az építkezés. 
Az új épületet 1911. szeptember 
1-én adták át rendeltetésének. 
Az impozáns épületet palotának 
titulálta a környék lakossága. A 
szétszórt épületekben való tanítás 
időszakában, 1870–1900 között 
736 tanítót képeztek ki, majd az 
új, „palotának” nevezett intézet 
falai között 1393 tanító részesült 

magas néptanítói képzésben. Leg-
nagyobb sajnálatunkra 1955-ben 
az akkori „pártunk és államunk” 
önkényesen beszüntette a taní-
tóképző tevékenységét, de szelle-
miségét belőlünk, a még életben 
lévő idős tanítókból, akik közül 
a legfiatalabb is immár 74 éves, 
nem tudták kiölni. Ezt bizonyít-
ja az a szép koszorúzási ünnepség 
is, melyet a nyugdíjas Szabó K. 
Attila tanár kezdeményezésére 
ez év október 27-én szerveztek. 
Ez alkalommal megalakítottuk a 
Baráti Emléktársaságot, melynek 
tagja mindenki, aki ezen – immár 
ódon – falak között vált néptaní-
tóvá. Célunk fenntartani, ápolni 
a hajdani intézet emlékét, össze-
fogni a véndiákok ez irányú mun-
káját. Minden tag fémből készült 
kitűzővel rendelkezik, melyet az 
évente megszervezett véndiák-ta-
lálkozókon büszkén viselünk. 

Gálfalvi Gábor ny. ig. tanító, 
1955-ben végzett véndiák

Tizennegyedik alkalommal 
szervezte meg az Erdélyi 
Unitárius Egyház és annak 

ifjúsági szervezete, az Országos Dá-
vid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 
2011. november 5-én a Dávid Fe-
renc-emlékzarándoklatot.

Különböző erdélyi és magyaror-
szági településekről több mint fél-
ezer zarándok kelt útra autóbusszal 
Dévára. A hegy lábánál történt déli 
gyülekezés után a zarándokcsopor-
tok felsétáltak a dévai várba, ahol 
1579 novemberében Dávid Ferenc 
egyházalapító püspök vértanúsá-
got szenvedett. A várbeli ünnepség 
alkalmi istentisztelettel kezdődött, 
amelyet Szabó Előd ürmösi lelkész, 
az Unitárius Lelkészek Országos 
Szövetségének titkára tartott. Ün-
nepi beszédében és imájában kifej-
tette, hogy nem csak a megszokás és 
a hagyomány vezeti a zarándokokat 
évről évre Déva várába, hiszen ők 
Dávid Ferenc prófétai szellemiségé-
vel találkoznak, miközben hűséget, 
közösségtudatot és áldozatvállalást 
tanulnak tőle. 

Az istentiszteletet követő kö-
szöntőbeszédek sorát Szabó László 
kezdte meg, aki az Erdélyi Unitá-
rius Egyház Képviselőtanácsának 
tagjaként és az ODFIE volt elnö-
keként méltatta az idéntől egyete-

mes egyházi rangra emelt ifjúsági 
emlékzarándoklat névadójának 
érdemeit, valamint a zarándoklat 
által nyújtott vallásos és közösségi 
élményt. A következő üdvözlőbe-
szédet Popa Ilona tartotta, aki az 
ODFIE társelnökeként köszöntöt-
te a résztvevőket, ismertette a XIV. 
kiírás tudnivalóit és előzményeit. 
Az utolsó köszöntőbeszédet Toró 
T. Tibor tartotta, aki az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető 
elnökeként üdvözölte a félezernyi 
zarándoktársát, majd méltatta Dá-
vid Ferenc hozzájárulását az 1568. 
évi tordai országgyűlés vallásügyi 
határozatának megszületéséhez. 
Beszédében értékelte az unitáriusok 
számarányukon felüli társadalmi és 
közéleti felelősségvállalását, továb-
bá örömmel nyugtázta az erdélyi és 
magyarországi egyházrészek küszö-
bön álló egyesülését. 

A beszédeket követően a Pro-
testáns Teológiai Intézet Unitárius 
Karának hallgatói alkalmi várjáté-
kot adtak elő, majd fáklya- és gyer-
tyagyújtás közben Dávid Ferenc 
emlékcellájában koszorúkat, virá-
gokat és gyertyákat helyeztek el a 
jelenlevők. A zarándoklat a dévai 
unitárius gyülekezet imaházában 
teázással zárult. 

Az ODFIE elnöksége

Válasz az akármire

Második otthonunk volt

Dávid Ferenc- 
emlékzarándoklat

Újabb felújított terem a gimi bentlakásában. Két felújított termet adott át 2011. no-
vember 2-án a Rotary Club Székelyudvarhely soros elnöke, Nagy Sándor, a székelyudvarhelyi Tamási 
Áron Gimnázium bentlakásában az iskolát képviselő Hermann Éva aligazgatónőnek. Egy németországi 
Rotary Club és helyi vállalkozók adományainak köszönhetően már három termet újítottak fel teljesen 
a gimnázium bentlakásában. A jótékonysági együttműködést és a kapcsolatfelvételt a németországi klub 
képviselőjével, Rudolf Bergerrel, közel két éve kezdeményezte az RC Székelyudvarhely. Több vállalkozó 
is jelezte további termek felújítását célzó támogatási szándékát. (Z. Nagy István, Székelyudvarhely)


