
Balázs Lajos néprajzkutató leg-
újabb munkája az 1848–1849-es
forradalom és szabadságharc Szé-
kelyföld védelmében vívott utolsó
küzdelmének, az 1849. augusztus
1-jén a Nyergestetõn zajló csatának
a kollektív emlékezetét vizsgálja.
Arra kíváncsi, miként él a történel-
mi esemény az emberek tudatában,
milyen emberi viszonyulásmódok
körvonalazódnak a visszaemléke-
zések folyamatában. A megélt, ref-
lektált történelem egyéni olvasatait
jeleníti meg. 

Az oknyomozás igényességével
rögzíti az emlékezés tárgyiasult le-
nyomatait, az 1897 augusztusában
felállított emlékmû („közösségi em-
lékhely”) létrejöttének körülmé-
nyeit, illetve a vele szemben kiala-
kult ágkeresztes-kopjafás temetõ
(„privát emlékhely”) kialakulásá-
nak motivációit, társadalmi, föld-
rajzi, kronológiai dinamikáját.

A kutató adatközlõi egyrészt
maguk a tárgyak, az azokról leol-
vasható üzenetek, a médiában meg-
örökített diskurzus, az emlékmû-
avatásról készült fotók, másrészt az
emlékezõ teret létrehozó, ébren tar-
tó egyének, a turisták, zarándokok
szóbeli, valamint a történelmi ká-
véházban elhelyezett vendégkönyv
vallomásai. 

Balázs Lajos az emlékjelhagyás
mûködési elvét, indítékait, lélek-
ben hagyott hatását kutatja, a

„Nyergestetõ-jelenség” motivációi-
ra kérdez rá. Úgy véli, a tér birtok-
bavétele, a „mi temetõnkké” való
nyilvánítása, az emlékjelhagyás
gesztusa, a hõsök elõtti tisztelgés,
gyertyagyújtás, imádkozás, hála-
nyilvánítás, himnusz és katonadal-
ok éneklése „egyféle profán búcsú-
járás, ahol a múltbéli vétkeinkért
vezekelve könnyítünk mai lelkün-
kön”. (6.)

A vezeklés motívuma az adat-
közlõkkel folytatott beszélgetések-
ben is megjelenik. Sokan összefüg-
gést vélnek felfedezni a december
5-ei népszavazás negatív eredmé-
nye és az ezt követõen a magyaror-
szági települések által állíttatott ke-
resztek és kopjafák rohamos gyara-
podása között. Azt sejtik, hogy a
megnövekedett kopjafaállítás a „le-
szavazás” tagadása, amiatti vezek-
lés, bûnbánat. A lelkiismeret fába
foglalt üzenete, éltetõje.

Az emlékjelhagyás ugyanakkor
állandósított jelenlétet, kötõdést te-
remt. A rituális visszatérésnek az
igényét generálja. Az a személy, kö-
zösség, amely nyomot hagyott
Nyergestetõn, idõrõl idõre szüksé-
gét érzi újra visszalátogatni ide, egy
szalaggal díszíteni a saját emlék-
mûvét, lelkileg megnyugodni, fel-
töltõdni, erõt meríteni. Az ide láto-
gatók számára Nyergestetõ tehát a
történelmi információszerzésen túl
lélegzetelállító látvány („itt való-
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ban megdobban a szív”) és mitikus
(„mindig olyan hidegrázás, olyan
különös érzés fogott el a látvány-
tól”, „könnyek nélkül soha nem
tudtam onnan kijönni”), szakrális
hely. 

Balázs Lajos az emlékezés térbe-
li dimenzióját vizsgálva megálla-
pítja, hogy egy rendkívül szerteága-
zó, Európát is meghaladó vonzás-
körzete van a térnek, az ide történõ
látogatás valóságos mozgalommá
terebélyesedett. A csíksomlyói bú-
csúval párhuzamosan a magyarság
találkozóhelyeként létezik, olyan
szimbolikus helyként, ahol a határ-
talanság, az összefogás élménye vá-
lik megtapasztalhatóvá. „Nyergestetõ
nemzeti találkozóhely, ahova a
nemzeti együvé tartozás tüzét, tûz-
revalóját emberi közösségek elké-
pesztõ szövevénye hozza és viszi
vissza, mint ahogy viszik a somlyói
búcsú kendõbe, nyírágba, emléke-
zetbe, lélekbe rejtett mágikus áhíta-
tát.” (104.) 

Mivel a térnek szellemi-lelki ki-
sugárzása van, családi, baráti ese-
mények színhelyeként is birtokba
veszik az itt mûködõ történelmi ká-
véházat mint olyan helyszínt, ahol
a hétköznapok lármájától visszavo-
nulva a múlt válik hozzáférhetõvé.

Balázs Lajos az emlékállítás sta-
tisztikai elemzését is elvégzi, a
kopjafákat idõrendi elõfordulásuk,
gyakoriságuk, térbeli származásuk
szerint is számba veszi, az epitáfiu-
mok tematikáját, az elõforduló
kulcsszavak számszerûségét is
vizsgálja. A kialakulás dinamikáját,
terebélyesedési folyamatait, az ág-
keresztek háttérbe szorulásának, il-

letve a kopjafák térhódításának az
okát kutatja.  Objektív kutatói atti-
tûddel rögzíti, értelmezi a változá-
sokat, nem foglal állást egyik vagy
másik gyakorlat legitimitása mel-
lett sem. Úgy véli, a kopjafák az ág-
keresztekhez képest új kifejezõ esz-
közök, lehetõséget teremtenek a
névtelenségbõl való kitörésre. Nem
helyettük, nem ellenük, hanem ve-
lük együtt létjogosultak. A kopjafák
a feliratozás lehetõségével egy
újabb funkciót képesek betölteni.
„[A] feliratozással a kopjafák társa-
dalmi lényekké váltak. Radikális
nyelvezettel, olykor indulatosan
szólnak történelmi sérelmekrõl,
igazságtalanságról, büszkeségrõl,
példaadásról, fogadalmakról, ta-
nulságokról, érzelmekrõl, a törté-
nelemhez való viszonyulásról, a
magyar nép, a székelység, a nemzet
sorsáról, a megmaradás parancsá-
ról, kényszerérõl, a népi-nemzeti
összetartozásról, szenvedéstörté-
netrõl. Többnyire evokatív jellegû-
ek, kritikusak, önvizsgálatra is
késztetõk, olykor történelmi revízi-
ók is.” (84.)

Nyergestetõn a halálra történõ
emlékezés paradox módon az élet
ösztönzõjévé válik. A reményt táp-
láló feliratok az összefogásra, a
megmaradásra, a kitartásra sarkall-
nak. Talán éppen ebben a kettõs-
ségben rejlik Nyergestetõ varázsa.

A kutatást gazdag képanyag, a
sírjeleket állító települések jegyzé-
ke, ezek térképen történõ megjele-
nítése, a sírjelállítók, valamint az
adatközlõk jegyzéke, a feliratok át-
iratai, névmutató teszik teljessé. 
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