
 

 

 

Nyerges-tető üzenete 
 

 

2014-ben lesz 165 éve, hogy 1849-ben a székelyföldi Nyerges-tetőn egy maroknyi honvéd huszár 
megállított több ezer orosz-osztrák katonát. Bár mindannyian hősi halált haltak, helytállásuk, 
hazaszeretetük példa mindenki számára. 
 

A Művelt Emberfőkért Alapítvány egy dokumentumfilmmel szeretne emléket állítni a Nyerges-
tetőn vívott csatának. Az alkotók célja a hazaszeretet megszilárdítása, a magyar katonai 
hagyomány ápolása, a magyarság összetartozás-érzésének terjesztése, az 1848-49es 
szabadságharc emlékének ápolása. 
A film készítéséhez kapcsolódott a konferecia, mely 2013. október 25-28. között került 
megrendezésre Erdélyben, Csíkcsomortánban. A résztvevők Szolnok város iskoláinak 
történelemtanárai. 
Konferencia, 2013. október 26., szombat  
Csíkcsomortán – Csíkszereda 
 
  Mottó: 
 
Nyerges-tető üzenete, a huszárság szerepe az 1848-49-es szabadságharcban. A szolnoki csatától 
Nyerges-tetőig. „… kengyel - kengyel mellett…” 
 
Szombat: 
 
Helyszín: a Hargita Megyei Tanács Oktatási Központja, Csíksomlyó. 
Az alábbi előadásokat hallgattuk meg: 
 
- Babucs Zoltán, Budapest - hadtörténész, muzeológus  
A Nyerges-tetői csata jelentősége, eredménye és hatása, a katonai események megítélése a különböző 
társadalmi berendezkedések történelem tanításában.  
 - Dr. Horváth László, Szolnok – Damjanich János Múzeum igazgatója, történész  
A szolnoki csata, a tavaszi hadjárat kezdete.  
 - Szőcs János, Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum – muzeológus, történész  
Nyerges-tető emlékének ápolása, relikviáinak gondozása. Az 1848-49-es székelyföldi, csíki 
hadszínterek.  
  
 - Udovecz György, Budapest - Hadtörténeti Intézet  
A magyar katona – a katonai viselet, egyenruha.  
  
 - Dr. Demeter Zsófia, Székesfehérvár - Szent István Király Múzeum múzeumigazgató, történész  
A pákozdi csata legendái, hatása, következménye, a huszárság hiánya és megléte.  
 M. Román Béla nyugalmazott igazgató  
Görgey Artúr szerepe, megítélése, hatása.  
- A Csíkszéki Mátyás Huszáregyesület képviselője  
A huszárhagyományok ápolása Csíkban, Székelyföldön  
 
 



 
 
 
Kora délután kirándulás, séta: Csíksomlyói  Kegytemplom,  borvíz-forrás.  

 

 

 

 

valamint a „nyeregbe”, a búcsú helyszínére. 



Vasárnap: 
 

 – kirándulás Kézdivásárhelyre  
                          Nyerges-tetőre 
                          Csíkszeredára 
 
Kézdivásárhelyen / Kovászna megye/ meglátogattuk a Kézdi Helytörténeti Múzeumot, valamint a 
város nevezetességeit. 
Bekapcsolódás a Székelyek Nagy Menetelésébe. 
 

  
 
Gábor Áron szobra. 2014-ben lesz születésének 200. évfordulója 
 

Nyerges-tető  
Kányádi Sándor: Nyergestető című verse,  
elmondta: Kósa Johanna (csíki versmondó verseny nyertese)  
Koszórúzás, áldás és ima Gál János, Tuzsán János valamint az ismeretlen hősök kopjafáinál. 
 
Csíkszeredai városnézés. A Mikó várat látogattuk meg. 
     
Dezső Tibor református lelkész előadását hallgattuk meg a  
A néptánc beszéde – beszédes néptánc. Erő, üzenet, rend címmel. 
Hétfő reggel hazautazás. 
 
A programon iskolánkat képviselte és arról beszámolt: Abonyi Lászlóné történelemtanár 


