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Forradalmi hangulatban 
Torjavásárára

Az egykori székely katonanevelde épülete 
mindig ünnepi hangulatot áraszt
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Ú
gy tartják, hogy 
március hónap 
a nevét Mars-
ról, a római 
háborúistenről 
kapta. Még azt 

is tartották, hogy az ebben a hó-
napban indított háború szeren-
csés kimenetelű lesz. Márciusban, 
március 15-én tört ki az 1848–49-
es magyar forradalom és szabad-
ságharc is. Számunkra nem volt 
szerencsés kimenetelű, de azért 
megmutatta igazi arcát a magyar.

Ahol az ágyúk álltak

Márciusi utunkat Kézdivásárhely-
re, a Mars szolgálatába álló egyko-
ri székely ágyúöntő, Gábor Áron 
városába szerveztük. De közben a 
Nyerges-tetőn is megálltunk. Egy-
kor itt, a kászonújfalvi határban, 
Ágyuponkján álltak Gábor Áron 
rézágyúi. A Szekerút-patakán 
támadó orosz–osztrák csapatok 
innen kapták az első kartácstü-
zet. Kászonjakabfalva alatt, a 
Kászon-vize mellett megemlékez-
tünk a forradalmat támogató csí-
ki papokról is, akik közül sokan 
börtönbe kerültek. Köztük volt 
az alig 30 éves kászonjakabfalvi, 
Tusnádon született Jánosi Lajos 
pap is, akit a császári hadsereg 

elleni izgatás miatt a csíkszeredai 
várban kötél általi halálra ítéltek. 
A halálos ítélet eltörlése után tíz 
év vasban letöltendő büntetést ka-
pott. 1859-ben szabadult Olmütz 
várából. Aki úgy rendelkezett, 
hogy halála után ne temessék a 
cinterembe, mert életében annyit 
volt falak között, hogy holtában is 
nem szeretne ott lenni. Sok csíki 
papot meghurcoltak az osztrákok. 
Tanulmányok születtek tevékeny-
ségükről, de március 15-én ritkán 
emlegetjük őket.

A Kászoni-medence és a Szent-
föld között kapcsolatot teremtő 
Kászon-pataka mentén haladunk 
úti célunk felé. A Bodoki- és a 
Csíki-havasok homokkő rétegeit 
átvágó szűk völgy oldalait borító 
erdők is a tavasz közeledtét hirde-
tik. A mogyorófák sárgás-zöldes 
barkái sűrű fürtökben bólogatnak 
a gyenge szélben.

Egykor Torjavására

A tavasz első napján érkezünk 
az egykor Torjavására néven em-
legetett Kézdivásárhelyre. Jog-
gal írja Kisgyörgy Zoltán, hogy 
„1848–49-ben pedig ez a városka 
lett a szabadságharc és a három-
széki önvédelmi harc, az ágyú- és 
hadianyaggyártás legjelentősebb 

központja. Ezt tartjuk Kézdivásár-
hely történelme legdicsőségesebb 
fejezetének.” Erről magunk is 
meggyőződhettünk a városkában 
tett kellemes sétánk során. Az épí-
tészeti műemlékekben rendkívül 
gazdag főteret a hozzá kapcsolódó 
udvarterek teszik egyedivé. A pati-
nás főtéri épületek kapubejáratai-
ból induló szűk utcák apró telkein 
dolgoztak a város kézművesei, 
vargák, szígyártók, fazekasok, 
mézeskalácsosok. S a portékát a 
kapuk előtti téren árulhatták. Cso-
dálatos lehetett a kézdivásárhelyi 
vásáros napok színes forgataga...

Ha csak az egykori, ma már csak 
múzeumokban őrzött fazekaster-

mékeket nézzük, akkor a kutatók 
„Székelyföld legnívósabb” termé-
keiként emlegetik. Csupor István 
Erdély népi kerámia művészete 
című könyvében olvashatjuk: „Mi 
is jellemzi tehát a kézdivásárhelyi 
fazekasságot? Egyrészt a karcolt 
körvonalú, barnával, zölddel (ese-
tenként kevés sárgával) kitöltött 
minták, a megszokottnál nagyobb 
számban előforduló emberábrázo-
lások, és különleges megfogalma-
zású, megejtő szépségű szarvasok, 
madarak, másrészt varázslatos 
virágok.” Annyi bizonyos, hogy a 
mázas bokályokból a sör és a bor 
nem a kézdivásárhelyi vargák ál-
tal készített csizma szárába került. 

Az egyre magasabb pályán keringő napnak erő-
sebb a fénye és az ereje. Hatására a patakparti 
selymes barkák már vetkeznek. Március van, itt a 
tavasz. A forradalom hónapja.

Az udvarterektől sajátos a város arculata

1848–49-ben pedig ez 
a városka lett a szabad-
ságharc és a három-
széki önvédelmi harc, 
az ágyú- és hadianyag-
gyártás legjelentősebb 
központja. Ezt tartjuk 
Kézdivásárhely törté-
nelme legdicsőségesebb 
fejezetének.




