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Prof. dr. Vincze János 

 

Kopjafa-szentelések a Székelyföldön1 

 

Az utóbbi évtizedben, Erdélyben járván számos helyen „kopjafa-erdők”-re lelünk. 

Sepsiszentgyörgyön a Makovetz-templom kertjében több száz kopjafát állítottak az elhunytak 

emlékére, de Úz völgyében is egy kisebb erdőt alkotnak a kopjafák.  

Egy kis székely faluban, Kisborozsnyón Damu Gyula nyugdíjas tanító kezdeménye-

zésére Emlékparkot hoztak létre a kopjafáknak. Itt avattak kopjafát 2017. július 20-án                      

– a nemrég elhunyt – dr. vitéz Szőts Dánielnek, Kovászna megye főorvosának, a Vitézi Rend 

erdélyi törzse oszlopos tagjának. 
 

 
Kopjafa állítása Kisborozsnyón dr. vitéz Szőts Dánielnek 

 

Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc egyik utolsó helyszínén, a Nyer-

gestetőn tartottak megemlékezést a csata 168. évfordulóján július 29-én délután Csíkkozmás 

község és a Csíki területi RMDSZ szervezésében, Hargita Megye Tanácsa és az Aktív 

Közélet Egyesület társszervezésében. A helybeli és környékbeli megemlékezők mellett 

Óttömös, Daruszentmiklós, Lukácsháza és Isaszeg testvértelepülés képviselői is jelen voltak. 

Házigazdaként Szántó László, Csíkkozmás polgármestere az ősök áldozatvállalását emelte ki 

köszöntő beszédében. „Az ősök áldozatvállalásában mindig ott volt a remény fénye egy 

szebb, jobb és szabadabb jövőképpel. Akik csatába indultak, képesek voltak egy emberként, 

                                                           
1
 Első közlés: Kaláka-Club Ausztria. Évkönyv 2018, 45–47 o. 
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egy testként felsorakozni a vezetők mögé, és tették, amit kértek tőlük. Ilyen vezető volt Tu-

zson János őrnagy, aki a tizenkétszeres túlerővel szemben is képes volt az élre állni és 

tisztességgel védeni a hazát” – mondotta többek között az elöljáró. A köszöntő beszédek után 

Bilibók Géza tusnádfürdői római katolikus plébános rövid imája után a csíkkozmási Bojzás 

Néptánccsoport énekeivel és táncaival ejtette ámulatba a jelenlévőket. Ezt követően 

a csíkkozmási Tuzson János Fúvószenekar lépett a közönség elé. Az ünnepség a székely 

himnusz eléneklésével és a kegyelet koszorúinak elhelyezésével ért véget. 

 

 
Szántó László Csíkkozmás polgármestere mond ünnepi beszédet a Nyergestetőn 

 

A székely nép akaratának megfelelően, közadakozásból készült el Gábor Áron 

eresztevényi síremléke, melyet 125 évvel ezelőtt, 1892. július 31-án avattak fel. 2014-ben, 

Gábor Áron születésének 200. évfordulóján a felújított emlékmű mellett egy leendő 

kopjafaerdő kialakítása kezdődött el, az elmúlt évek során egyre gyarapodott az Emlékezés 

erdeje. A maksai önkormányzat szervezésében július 30-án újabb kopjafákat avattak. Maksa 

községnek része csupán, de Eresztevény épp oly fontos számára, mint a többi hozzá tartozó 

falu, sőt, kiemeltebb, hiszen ennek az egykor önálló településnek a temetőjében található 

Gábor Áron sírhelye, azé a Gábor Ároné, aki méltán kiérdemelte a magyar nemzet hőse címet, 

aki a székelység mai önrendelkezési harcának igazi példaképe – mondta köszöntőjében 

Deszke János maksai polgármester. Beszédében felidézte az emlékmű és a kopjafaerdő 

kialakulásának történetét, örömmel nyugtázva, hogy immár nemcsak erdélyi és anyaországi 

települések, szervezetek, de felvidékiek is fontosnak tartják a jelállítást.  
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Kocsis István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész, Györgyi Zsolt maksai református lelkész. 

Balázs Antal kopjafa faragó mester, Deszke János maksai polgármester 

 

A hét új emlékjelet az eresztevényi kis templom harangjának zúgása közepette 

avatták fel állíttatóik, piros-fehér-zöld és kék-arany szalagos koszorúkat helyezve rájuk, 

majd a Kelemen Alpár vezényelte szentivánlaborfalvi Székely István Dalkör ’48-as nótákból 

összeállított előadása fokozta magasztossá a megemlékezés hangulatát. 

Mik a kopjafák? A székely nép „lélegeztető tárgyai”, amelyekkel igazolják, 

amíg állítják azokat, hogy élnek és léteznek, s ez viszont azt jelenti, hogy folyamatosan 

erősödik a magyar nép a Kárpát-medencében. 

 


