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Történt, hogy 2012. április 18-án útra keltünk, hogy a Útinapló - Erdély – 2012. április 18-22. 
megvásárolt könyveket, CD-ket, DVD-ket eljuttassuk - 3., befejző rész
testvérkönyvtárunknak, az ottani olvasóknak. Az úti 
beszámolót több részletben olvashatják a kedves Április 21. Szombat
érdeklődők, mivel az az ötlet támadt, hogy a résztvevők 
saját maguk írjanak arról, miért is volt érdekes ez az út. A Az utolsó „aktív” nap, mert holnap indulunk haza. Hiába 
hivatalos dolgok mellett legyen benne a személyes érzés, határoztuk el, hogy felmegyünk a gordon hegyi Krisztus-
élmény, gondolat.kilátóhoz, ez bizony meghiúsulni látszik, mert még terepjá-
Jómagam egy olyan érdekességet szeretnék kiemelni a sok-róval is nehéz lenne a helyet megközelíteni. Fájlaljuk, de 
sok látnivaló közül, amely azt hiszem kevésbé ismert, pedig majd legközelebb.
megismerésre érdemes. És csak remélni tudom, hogy a Helyette „úttalan utakon” elmegyünk Székelydályára, az 
netán tömeges érdeklődést felkeltve nem okoz nagyobb éppen – belső – restaurálás alatt álló református templomot 
kárt abban az érintetlen környezetben, melyet szeretnék szeretnénk látni. A lelkész urat ezúttal nem találjuk otthon, 
bemutatni. És elkerülhetetlen, hogy ne írnék „hivatalos” s a restaurálás miatt sajnos a templomból sem látunk sokat.
ismertetőt a településről, annak legfőbb érdekességéről.A múlt tavaszon viszont mindkettőhöz volt szerencsénk.

Ezután Székelyderzsre indulunk, ahhoz az unitárius vár-
Székelyderzstemplomhoz, mely 2006-ban – egyetlen romániai magyar 

műemlékként – az UNESCO világörökség kincsének 
A falu neve írott formában először az 1334-es pápai tized-részévé vált.
jegyzékben szerepel „de Ers” néven. 1525-ben már Ders 
néven említik, míg 1760-ban már a Székely Derzs elneve-S itt Gyüszi László beleír a naplóba:
zést használják. 
A hagyomány szerint az ősfalu a mai településtől Útinapló – Erdélyország – Székelyföld
délnyugatra a Pénzes nevű dűlőben feküdt, amelyet három 
oldalról hegygerincek védtek. Az egykori falunak Történt, valamikor régen, hogy a tatabányai városi könyvtár 
temploma is volt, amit ma egy Kápolnának nevezett, és a székelyudvarhelyi városi könyvtár testvérintézmény 
csonka gúla alakú földhányás jelez. szerződést kötött. Fakadt ez a barátságból, a segíteni akarás-
A tatárdúlás következtében az egykori falu megsemmisült ból és egyéb kíváncsiságokból. 
és a megmaradt lakosok a mai falu Felszeg nevű részén Az elmúlt évben a tatabányai intézmény vezetése élén 
telepedtek meg. A falu áttelepülésével kapcsolatban változás történt. Nem változott viszont ez mintegy évtize-
Jánosfalvi Sándor István a Székelyhoni utazás a két des kapcsolat. A baráti viszony hamar „átöröklődött” az új 
Homoród mellett című könyvében azt írja, hogy a falu vezetőre, és persze a segíteni akarás is. Ez utóbbihoz egy-
szász lakosságának jó része dögvészben elpusztult, a többi részt a Kölcsey Alapítvány nyújtott hathatós támogatást 
pedig elmenekült. A király az üresen maradt falut „donáció azzal, hogy 150.000,- Ft értékben vásárolhattunk doku-
által magyar uraknak konferálta”, akik szabad székelyekkel mentumokat a székelyudvarhelyi könyvtár számára – az ő 
és jobbágyokkal népesítették be. A betelepített szabad igényeiknek megfelelően.
székelyek a Felszeg nevű falurészbe, míg a jobbágyok a 
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mostani falu középső részére telepedtek le. Alszeget és 
Felszeget csak egy patak választotta el egymástól. 
1848 előtt több arisztokrata családnak volt érdekeltsége 
Székelyderzsben.
A falu története szorosan a Petky család Derzsi előnevet 
viselő ágával fonódik össze. A Petkyek már akkor jelen 
voltak a falu történetében, amikor a templom szentélye 
épült. Ezt igazolja a szentély boltozatának egyik záróköve, 
amely az ő címerüket viseli. 
A templom bejáratánál egy címeres sírkő Petky Mihály 
emlékét őrzi, aki 1571-ben Udvarhelyszék főkirálybírája 
volt. 
Petky János és Borbála egyik fiának Istvánnak az emlékét 
őrzi az Unitárius Énekeskönyv 50-es számú éneke 1607-

A várfalhoz képest a torony ferde elhelyezkedéséből ből. Ekként énekel Istenről: „Fénysugarát hajnalodnak áldón 
feltételezhető, hogy egykor egy görbe alaprajzú védőfal ránk teríted / Arcainkról te törülöd le a verítéket. / Elröppenő 
vehette körbe a templomot. A torony magassága ma 38 mé-sóhajtások szerét számon tartod, / szereteted élő Isten mindétig 
ter. Eredeti magasságát 1866-ban emelték meg 10 méterrel.megtartott.” 
A várfal belső oldalán egykor körfolyosó (gyilokjáró) futott A Petky családot rokoni szálak fűzték az Apafiakhoz is. 
körbe, amelyeken közlekedve védeni lehetett az erődöt a Apafi György felesége Petky Borbála volt. Petky Borbála 
támadókkal szemben. Ezeket 1788-ban bontották le, mert 1635-ből való adománylevelét, amelyben az egyik bástyát 
a templom elveszítette a védelmi jellegét. Fél nyeregtetős az egyházközségnek, annak alsó részét a mindenkori 
színeket építettek, ahová a falu lakói elhelyezhették papnak adományozza a mai napig az egyházközség 
ingóságaikat (kelengyésláda, szerszámok), a beköltöztetett birtokában van. 
hombárokban, szuszékokban gabonakészletét tarthatta. Az említett családokon kívül Székelyderzshez kötődött 
A bástyákat szalonna és füstölt hús tárolására tették még a Bethlen család, a vargyasi Dániel család, a Báthori 
alkalmassá. család, Sárdi Simon, Buczi Kristóf, Némethi Gergely, Bíró 
A több mint kétszáz éves hagyományt a falu lakossága ma is József  és Bodor Pál. 
élő örökségként őrzi. Élő hagyományként a köréje épülő Ami miatt ezt a települést választottam, az a Vártemplom.
szokásrenddel a világon egyedülálló látványosság. Na, ez A település honlapja nem kis büszkeséggel említheti: „A 
az, ami valóban érdekessé teszi az egész épületegyüttest. Vártemplom legnagyobb értéke az, hogy a Kárpát Hazának egy élő 
Télen-nyáron egyforma a hőmérséklet ezekben a és működő szent helye, zarándokhelye.”
bástyákban, ahol a sonkát, szalonnát tartják a mai napig is A Székelyderzsi Unitárius Vártemplom azonban nem csak 
település lakói. Szigorú rendszer szerint – immár „zarándokhely”, hanem az egyetlen olyan romániai magyar 
évszázadok óta. Kedvem lett volna a zsebemből elővenni műemlék, amely az UNESCO világörökség kincsének a 
évekkel ezelőtt Korondon vásárolt bicskámat, hogy egy részévé vált 2006-ban.
falatot megkóstoljak. Sajnos nem szerdán voltunk ott, így a A vártemplom három egységből áll: torony, várkerítés
heti penzumot még a tulajdonos sem vághatta volna le. (5 bástyával) és a templom. A monumentális építészeti lát-
Mert a hagyomány szerint egy héten csak egyszer lehet a vány mellett a vártemplom különlegességeihez tartozik a 
sonkából, szalonnából vinni a harang hívó szavára világon egyedülálló élő örökség, a rovásírásos emlék és a 
kizárólag szerdai napon.XV. századból származó falképek, köztük Szent László ki-

rályunk legenda-ábrázolása. (Lehet, hogy választásomban 
ez utóbbi közrejátszott???)
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Ami még érdekes. magas szintű ábrázolás részesít.
1. Az 1929-ben végzett javítási munkálatok során a kinti, Az északi falrész utolsó ábrázolásáról rosszabb esetben 
bejárat melletti befalazott ablak kibontásakor került elő egy nem esik szó, jobb esetben nincs megnevezése. A szürke 
rovásírást tartalmazó tégla. Keletkezési ideje egyelőre ruhás szent jelképeit képírással olvasva Remete Szent 
bizonytalan. Szakirodalmi ismertetések 1274 - 1431 közötti Antalra ismerhetünk, akivel szemközt két vörös ruhába 
időszakra teszik a keletkezését, kiemelve, hogy téglába öltözött, glóriát viselő nőalak áll. Remete Szent Antalról 
égetett technikaként Közép-Európa legrégibb rovásírás hasonló ábrázolás a szepesszombati római katolikus 
emléke. plébániatemplom 1503-ban készült oltárszárnyán látható 
Nem csak keletkezése, hanem olvasata is vitatott. Szent Antal megkísértése címmel.
A fordítási változatok közül a legelfogadottabb: Miklós Talán egy kicsit hosszúra nyúlt úti beszámolóm, de 
Derzsi apa-pap. remélem, hogy felkeltettem az érdeklődést. Számomra 

tényleg lenyűgöző nagy élmény volt látni, megtapasztalni, 
2. A templom déli falrészét három falkép borítja. A hogy van még ilyen érintetlen terület – szinte 
bejárattól jobbra az első kép Pál apostol megtérését karnyújtásnyira tőlünk, határok nélkül. Köszönet ezért 
ábrázolja. A damaszkuszi úton történt eseményt, az utána Szabó Karcsinak, pardon bocsánat Szabó Károly igazgató 
következő néhány napot és a megkeresztelkedést egyetlen úrnak, aki elvitt bennünket e kivételes helyre… és nem csak 
fényképbe sűríti az alkotómester. A szakállas arcban ide, hanem sok más helyre is.
valószínű, hogy a készítőmester önarcképét tisztelhetjük. A Ifj. Gyüszi László könyvtárigazgató
kísérő katona a zászlójának latin nyelvű feliratából az derül 
ki, hogy a falkép 1419-ben készült. 
A második képen Szent Mihály arkangyalnak egész alakos 
ábrázolását lehet megtekinteni. Kezében serpenyős 
mérleget tart, amelynek felső serpenyőjében ördögöket, az 
alsóban egy imádkozó nőt lehet látni. 
A déli falrész harmadik képe töredék, amely három alakot 
ábrázol, akik fejükön püspöksüveget viselnek, kezükben 
püspökbotot tartanak. Művészettörténeti leírásokban mint 
püspökszentekről lehet olvasni, de úgy is találkozhatunk 
velük, mint a három bölcs király, akik a kisdedhez 
zarándokolnak.
Az északi falrészt is három falkép borítja. Az 1720-ban 
épített karzat alatt egy női mártírlegenda töredéke látható. 
Összekötözött kezű, véres hátú nőket ábrázol, amint egy 
toronyból lökik ki őket.

Az ebédet Székelyszentléleken, a „Sziklakert” étterem-A templom északi falrészét teljes egészében a Szent László 
ben költjük el. S itt Csics Gyula beleír a naplóba:legenda uralja. A 2008-ban végzett feltárásnak 

köszönhetően kiegészült a falkép-ciklus a kivonulást 
Csülkészés Szentkirályonábrázoló jelenettel. A nagyváradi várból a kunok ellen 

induló királyt és seregét megáldja a püspök. Ezt követi az 
Szabó Karcsinak a 10 éves együttműködés alatt bőven volt ütközet, majd a Kun üldözése, a Birkózás, a Lefejezés és a 
lehetősége megismerni gondolkodásomat, ízlésemet, legvégén a Pihenési jelenet. A gótikus hálóboltozat 
szokásaimat és úgy egyáltalán mindent, mert semmit nem gyámkövei helyenként beépülnek a falképszőnyegbe, de 
rejtettem véka alá, ahogy ő sem. Így tehát nagyon jól tudta, összességében nem tudják megtörni sem azt az erőt, amely 
hogy legkedvesebb ételem a csülök, az is elsősorban főtt, a falképből árad; sem azt az esztétikai élményt, amelyben a 
füstölt csülök formájában. Ő azt is nagyon jól ismerte – 
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mint Székelyföldön szinte mindenütt mindent –, hogy a 
legjobb csülköt Székelyföldön Székelyszentkirályon adják, 
azaz ahogyan a székelyföldi magyarok mondják, ez a 
legjobb „csülkészőhely”. Hát így mi utolsó székelyföldi 
ebédünkre csülkészni mentünk Székelyszentkirályra. A fa-
lucskáról tudni illik, hogy 

Április 22. Vasárnap

Útban hazafelé... otthonról...

Világi Orsolya (JAMK Tatabánya)

ünnepeltet, majd elvonulnak és közösen elfogyasztanak egy 
ebédet. Utána indul a beszélgetés, mesélés és természetesen 
a tánc.  Ez is jó szokás! Ez is tetszett. 
A csülök pedig szintén felejthetetlen volt. Egy Erdélyre 
hasonlító fatálon tálalták fel a nagy adag csülköt, mellé 

ellentétben a székelyföldi falvak babfőzeléket adtak, hozzá finom kibédi veres (nálunk lila) 
többségével, a 2002-es népszámlálásra tovább növelte hagymát, finom reszelt ecetes tormát, erős paprikát. Már a 
lakosságát, elérte az 1099 főt. Meg azt is, hogy élénken részt látvány miatt megérte. Egy nagy bajom volt csak vele: olyan 
vesz a Szentkirályok évenkénti találkozóján, ahol is a nagy volt az adag, hogy nem tudtam megbirkózni vele, ami 
Kárpát-medence minden Szentkirály utónevű településé- pedig egy férfiember számára nem jó érzés. Legfeljebb a 
nek képviselői - évenként változó helyszínen - találkoznak. korom miatt kaphattam felmentést. De ez a csülök is jó 
Jó szokás! Tetszett. szokás, ez is tetszett.
A Sziklakert nevű étterem egy erdélyi stílusú házban volt Csics Gyula ny. könyvtárigazgató
két szinten is. A felső szinten éppen kortárstalálkozót 
tartottak. Ez is egy érdekes ottani szokás. Családjukkal 
együtt összejönnek egy kis ünnepségre a faluból mindazok, 
akik a 40. születésnapjukat ünneplik. Így egy kisebb 
esküvőre hasonlító összejövetel alakul ki. Ünneplőbe 
öltözik mindenki (a lányok többnyire székely népviseletbe). 
Már érkezéskor köszöntenek egy szál virággal minden 
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