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SZENTGER1CE

A népes Nyárád-völgy M arosvásárhelytől keletre húzódik. Erdély
nek ez a legsűrűbben lakott terü lete, s hozzátehetjük, hogy a leg
jobban m egnövelt folyóvölgye is. Az alig 70 kilom éter hosszú fővölgy
ben és m ellékpatakocskái m entén m ajdnem  hetven falu helyezkedik el, 
s köztük van olyan, am ely csak négyszáz hold h atárra l rendelkezik. A 
középnagyságú határok 1500 hold körül járnak, a 2000 holdat csak né
hány haladja meg, s Szenthárom ság a m aga három  és fél ezer holdjával 
messze földön híres nagy h a tá rú  község.

Szentgerice 2500 holddal a nagyobb ha tá rú  faluk közé tartozik. 
Lakói száma m eghaladja az 1500 lelket, s egyike ,a N yárádm ente legszebb 
és legvagyonosabb községeinek. — A Nyárád-völgyi keskeny vágány ú 
vasút a völgy közepén fél k ilom éterre halad el előtte, m íg maga a falu 
egy .völgykatlanban és ennek lejtőin helyezkedett el. K ét szép fekvésű, 
messzire látszó tem plom a m agasra k in yú jtja  tornyait. A falu  háta  mö
gött kitűnő szőlőhegyek több m in t kétszáz holdas koszorúja díszük, s ez 
a község a vele áteilenben fekvő Backam adarassal a N yárád-völgy leg
több és legjobb borát term eli; szép kertje i és szőlői sok jó gyüm ölcsét 
nem csak maga fogyasztja, hanem  bőven ju tta t belőle eladásra a csak 
16 kilom éterre fekvő M arosvásárhelynek is.

Ezeket a tulajdonságokat m ár Orbán Balázs, a Székelyföld nagy
nevű leírója is elm ondja a  szentgericei székely népről, s ő ír ta  meg rö
viden a község m ú ltjá t is.

Ez a m últ messzi évszázadokba fölnyúlik, sőt messzire az íro tt tö r
ténelem  elő tti időkbe is. A Gyepűszeg árka nevű határrészben 1914-ben 
ősállatok csontm aradványait találták , s velük egy, az ősem berek által 
készített kvarcvakarót, mely azt m utatja , hogy itt m ár sok ezer év előtt 
is em beri élet folyt. Az itt ta lá lt m am m utagyar a legnagyobb ilynem ű 
emléke az Erdélyi M úzeum ősrégészeti gyűjtem ényének.

Szentgericéről a legelső íro tt adatot akkorról ism erjük, m időn ezelőtt 
m ajdnem  600 évvel a Szentföld visszafoglalási költségeire az egész euró
pai római katolikus papságot jövedelme egytizedéig m egadóztatták. A k
kor 1332—37 között E rdélyt is be járták  a dézsmaszedő olasz papok, s a 
fizető papságot feljegyezték. Ez a jegyzék fönnm aradt, nyom tatásban is 
m egjelent, s ebben találkozunk Sancta Gerecia és Sancta Gratia alak
ban négyszer a község nevével, 1332—34-ben Lőrinc, 1336-ban pedig 
Dem eter nevű papjával.

A sajátságos név  sok ta lá lgatásra  adott alkalm at. Voltak, akik po
gány elnevezést se jte ttek  benne, mások a Szentlélek la tin ra  fordíto tt 
nevéből alakult m agyar szónak gondolták. A m int azt a tudós K arácsonyi 
János püspök nem rég k iderítette , valószínűséggel a Szent Ferenc rend
jének egy 1263-ban elhalt tudós és jám bor szentje nevével azonos. Ennek 
a Szent G ratiának vagy m agyarosan Geréciának a tiszteletét a m ár 
1316 előtt M arosvásárhelyen m egtelepült Ferenc-rendiek v ihették  m a
gukkal és te rjeszthették  el. így szentelhették az akkor nagyon ism ert 
szent tiszteletére a m a is fennálló hatszázados tempomot. A védőszent 
neve az akkori szokás szerin t a tem plom ról a községre is átm ent és 
Szentgerice néven m aradt reánk.
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Az első em lítéstől aztán több m int kétszáz évig hallgat Szentgericé- 
ről a történelem . Csak akkor találkozunk ú jra  a nevével, amidőn m ár 
a reform áció Erdélyben is m egindult. W ittenbergben 1549-ben egy Szé
kely György nevű if jú t szenteltek fel a lu theránus papságra, akiről ott 
feljegyezték, hogy szülőhelyére, Zentgeritzá ra  m ent haza papnak. Ké
sőbb, m ikor 1567-ben a Székelyföld falu it adózó kapuk szerin t összeírták, 
Szentgerice tizenkilenc kapu u tán  fizette a 25 dénáros adót, s Marosszék 
faluiból akkor csak tíz volt népesebb adófizető. E tájban  koronkai Mi- 
hályffy  Tamás, egy hatalm as gazdag székely főem ber volt i t t  a fő b irto 
kos, s halála u tán , 1580-ban B áthori István lengyel k irály  és erdélyi fe
jedelem  az ő többi b irtokával együtt szentgericei jószágát is Kovacsóczy 
István kancellárnak és öccsének, Jánosnak ajándékozta. Az ő megöletése 
(1595) u tán  nem  ism erjük  birtoka további sorsát, de m ajdnem  ebből az 
időből való Szentgerice hadköteles lakóinak névsora. Ezek közül csak az 
egyetlen Rácz János volt lófő, azaz lóháton harcoló székely, a többiek 
m ind szabadosok, vagyis olyanok voltak, akiknek ősei 1562-ben a János 
Zsigmond fejedelem  ellen ind íto tt székely fölkelésben való részvétel 
m iatt büntetésből k incstári jobbágyságba ju to ttak , s 1602-ben Báthori 
Zsigmondtól nyerték  vissza ú jra  szabadságukat. A névsorban a Bedei, 
Bege, Boros, Csonka, Dobos, Gál, Gegesi, H idegkúti, Jakab, Nagy, Patkós, 
Sándor, Szabó és Szőke neveket találjuk . E családok egy része ma is ott 
él Szentgericén s közülök a Jakab  és Gál család a XVII. század folya
mán (1649— 1674) címeres nem ességet kapott; a H idegkútiak neve pedig 
K útira  rövidült. Viszont ezek helyett idők folyam án beházasodás ú tján  
és m ásképpen új családok költöztek be.

A község népe a h itú jítás mozgalm aiban úgy látszik, hogy Székely 
György papjával m ár 1549-ben a lutheranizm ushoz csatlakozott, de a 
XVI. század folyam án un itárius lett, s a régi, több m int hatszázados 
tem plom  ma is az unitáriusok birtokában van. Szentgericének azonban 
m ár a XVII. század óta van reform átus egyházközsége is.

Az unitáriusoknak  a XVII. század közepe óta ism ert lelki vezetői 
közül Kozma M ihály és fia, Gergely, kiváló em léket hagytak  m aguk után. 
Az előbbi 1771-től 1798-ig, az utóbbi 1798-tól 1833-ig volt pap, s kettő
jük  hatvan évnél további m űködése áldásos nevelő hatást gyakorolt né
pükre. Kozma M ihály m in t rendtartó , szervező tehetség és m in t egyházi 
író egyarán t kiváló volt. Dolgozott egyháza tö rténetén , s ezenkívül ír t 
12 kötet egyházi beszédet, könyörgést és verseket is. Fia, Gergely K a
zinczy Ferenccel levelezett, s egyházi m űvein k ívül színdarabokat fordí
to tt m agyarra. U tánuk  m ajdnem  fél századig (1836—82) Farkas György 
esperes, egy közbecsülésben élt k itűnő és tekin télyes korm ányzó és nevelő 
pap állo tt az egyház élén, ak it ism ét a buzgó és lelkiism eretes Ürmösi 
Kálm án m ajdnem  ugyanilyen hosszú ideig követett (1882— 1913). Ezek 
s a m últban főleg a Boros, Cseh, Gál, Szabó, Iszlai és Jakab  családokból 
választott megfelelő gondnokok építő m unkája v irágoztatta fel egyház- 
községüket. Tanítói közül külön ki kell em elnünk Tiboldi Istvánt, nem 
csak azért, m ert negyedszázadig (1819—44) tö ltö tte be dicséretesen tanítói 
székét, hanem  azért is, m ert m int adom a- és népdalgyűjtő  s m in t író 
is k itűnő em ber volt.
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A reform átus egyházközség a XVIII, század második felében, főleg 
azóta erősödött önállóvá, m ióta Apafi M ihály fejedelem  1687-ben a re
form átus pap fizetéséhez évi kősóadom ánnyal já ru lt. Papjai közül a m últ 
százévből Nagy Mózes 45 évi m űködése (1854—1900) hagyott áldásos 
nyom okat. Az ő idejében épült a reform átusok tem plom tornya, a refor
m átus iskolahelyiség és tanító i ház.

M indkét egyházközség tem plom a festői fekvésű. Az un itárius tem p
lom még a régi, középkori épület, a csúcsíves ízlés kezdő korából, az 
1200-as évek végéről vagy az 1300-as évek legelejéről. Falain falfest
m ények nyom ai m aradtak, m elyek a sokszori meszelés áldozatai lettek. 
Van azonban a tem plom nak m ost is egy jelentékeny és éi'dekes m űvészeti 
em léke: 1670-ben ú jíto tt díszes festett m ennyezete, m ely egy székely 
asztalos, Kozma M ihály m űve. A torony utólag, 1791—93-ban épült. E 
tem plom ban az un itáriusok  1672-ben, 1696-ban, 1716-ban, 1756-ban,
1789-ben és 1865-ben zsinatot tarto ttak . Ezek közül az 1672. július elején 
ta rto tt zsinaton a tanítás érdekében azt az érdekes határozatot hozták, 
hogy néhány módosabb és népesebb egyházközség iskolájában csak nőt
len m estert tartanak , hogy azt családi gondok ne zavarják  s egészen hiva
tásának élhessen.

A hasonlóan szép fekvésű reform átus templom m ár sokkal fiatalabb, 
bár szintén nem  mai, hanem  százados épület.

Ű jabb csinos, tágas épülete a Jakab  Elek kultúrház; ezt 1926. októ
ber elején nagy ünnepségekkel avatták  föl. Szentgerice legnagyobb szü
lötte, a lelkes székely tö rténetíró  nevét viseli. Jakab  Elek értékes és 
sokoldalú m unkássága, tüzes alkotóleike valóban m egérdem elte, hogy 
szülőföldje egy ily  szép állandó em lékkel tisztelje meg. Ez az emlék 
nem csak Jakab  Elek, hanem  Szentgerice dicsőségét is h irdeti, m ert am e
lyik község ilyen példaadóan megbecsüli legnagyobb fia em lékét, az 
m agát is megbecsüli vele.
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