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NYÁRÁDSZEREDA

M arosvásárhelytől kissé északkeletre, 22 kilom éterre, a Nagy- és Kis- 
Nyárácl összefolyásánál, jó forgalm ú u tak  találkozásánál fekszik Maros 
megye élénk  forgalm ú csinos községe, Nyárádszereda. Olyan városszámba 
jövő központi hely. Kicsiny, nem  egészen 800 holdas h a tá ráé rt a székely 
tréfálkozás gyakran „Szegény-szeredának“ nevezgette. Régi tö rténeti ada
tok Zereda, Szereda városa néven emlegetik. Túlnyom ólag a N yárád te 
rére  épült, csak kertje inek  egy része nyú lik  föl a N yárád jobb p a rtjá 
nak alacsony hegylépcsőjére.

Ha M arosvásárhelyről érkezünk feléje, gyönyörű h á tté rt n y ú jt hozzá 
a Bekecs (1080 m), jobbra pedig a nem  magas, de m eredek Varga-hegy 
erdősége nyú lik  le m ajdnem  a kertjeiig . Kissé alább, ugyancsak jobbra, 
a N yárád bal oldali törpe hegylépcsőinek egyik fokáról ódon templom 
néz le reája. M eghasadt öreg falai jó h a t évszázadot láttak . Ez volt va
laha, a reform áció előtt, a szeredai lakosság tem plom a is. Ügy látszik, hogy 
Szereda a XVI. század végén vált önálló ref. egyházközséggé, s azóta 
törzslakossága állandóan ezt a vallást követte. Ma az ősi tem plom  a nyá- 
rádszentannai reform átus egyházközségé, m elynek a régi neve Szereda- 
Szentanna volt.

N yárádszereda neve kétségtelenül szláv eredetű. A szreda tu la jdon
képp vásárt jelent. Kedvező fekvésénél fogva bizonyára m ár a székely- 
ség itten i m egtelepülése óta vásáros központ volt.

A helység történetére  a m egbízható íro tt adatok csak az utolsó négy
száz évről szólnak. Bár van  olyan tö rténetíró i föltevés, mely városi k i
váltságolását még Zsigmond k irálynak  tu lajdonítja . Város néven legelőbb 
1567-ben, M arosszék 25 dénáros adóösszeírásában fordul elő, am ikor 
26 adózó kapuja, tehá t ugyanennyi önálló telke vo lt1. Ennél többel akkor 
a régi Marosszék 125 helységéből M aros- (Székely-) vásárhely  városán 
kívül csupán még a Bekecs oldalára épü lt Selye és szomszédja, Magyaros 
dicsekedhetett. Ehhez a számos telekhez azonban a szűk h a tá r nem  n y ú j
to tt elég m egélhetést. Lakói a hagyom ány szerin t hadi szolgálatokkal 
nyerték  a szomszéd dem eterfalvi határon levő birtokaikat; így szerezték 
1570-ben János Zsigmond fejedelem től nagyadorjáni b irtokrészüket,2 s 
valószínűleg a k isadorjáni szőlőhegyeket is, hova az adományosok utódai 
évenként m ost is e ljá rnak  szüretelni. Ebben az időben N yárádszereda 
hivatalos neve — mivel M arosszék terü letén  feküdt — M arosszereda 
volt. M int ilyen, 1585-ben, a Báthoriak alatt az országgyűlésre külön kö
vetet küldő városok sorában szerepel.

Lakóit név szerin t legelőbb 1602-ből ism erjük. Ebben az időben a 
féleszű Rudolf császár zord fővezére, Basta György véres küzdelm ek 
u tán  m ár kézre k eríte tte  Erdélyt, s a székelységet összeíratta és fel
eskette ura  hűségére.

Az első összeírás 1602. augusztus közepén, a második 1603. február 
elején kelt.3 Ezeket és egy 1602-i nem eslevél adatait összevetve m egálla
pítható, hogy N yárádszeredának 1603 elején cím eres nem es lakói voltak: 
Szeredai A ndrás deák, fejedelm i kancelláriai jegyző, Borbély Tamás, 
K ádár Zsigmond és P etri János, valam int Nagy György, János és István.
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Ezeket Nagy János kivételével m ind Báthori Zsigmond nem esítette, és 
szeredai házaikat m inden hozzátartozó b irtokkal m entesítette  az összes 
adó- és közterhek alól.

A lakosság második csoportját a lófők, vagyis azok az egytelkes ne
m esekkel egyenlő, jobbm ódú székelyek alkották, k ik vagyonuk u tán  fe
jenkén t lóháton voltak kötelesek a háborúban m egjelenni. Ilyenek voltak 
Kis Gergely, Sylvester György és Szőcs Mihály. Legtöbb volt azonban a 
szabados. Ezek olyan kisebb m ódú székelyek voltak, k iknek elődei vagy 
m aguk 1562-ben, midőn a székelység János Zsigmond ellen föllázadt, 
büntetésből jobbágyságra ju to ttak , de 1601-ben B áthori Zsigmondtó! 
visszanyerték szabadságukat. Ezek névsorában Balogh, Bán, Bertalan, 
Farkas, Fazakas, Györgyffi, Kankó, Kovács, Lakatos, László, M átyás, 
Nagy, Sebestyén, Szabó, Szőcs és Varga vezetéknevűekkel s a 90 éves 
vén D em eter deákkal találkozunk. M int puskás darabontot egyedül em 
lítik  M átyás Györgyöt. A városbíró Bán István volt. E családok közül 
Rákóczi Zsigmond 1607-ben a Bán, m ásként Szeredai család több tagját 
cím eres nemességgel tü n te tte  ki.4 A fegyverkötelesek számából követ
keztetve, akkor valószínűleg az egész lakosság nem  sokkal halad ta  meg 
a kétszázat. Ezek utódjaiból a laku lt ki N yárádszereda törzslakossága, s a 
nevek közt nem  szereplő, de ma ott lakó birtokos családok neveit is m ajd 
m ind m egtaláljuk  a Székely Oklevéltárban, a szomszédos községek 
1602-i és 1603-i névsoraiban. Ezek leginkább házasság ú tján  kerü ltek  be.

Az 1602. és 1603. évek vérrel íro tt történetéből különben a névsoro
kon kívül a székelység részére is alkotások helyett a pusztulás és rom 
bolás m aradt. Basta uralm a m agával hozta Erdély új szervezését is. Ezt 
a  papiroson egész jól elkészítették, csakhogy nem  azok életérdekeihez 
szabták, akik szám ára szólt. T ehát nem is vált be. Sanyarúság, éhség, 
vallásüldözés, döghalál és idegen uralom  egyaránt dú lták  akkor Erdélyt, 
s m inden rem énység elveszett, hogy az üldözőktől jó t is lehessen várni. 
Az elnyom orgatott fejedelem ség ezért csakham ar a vallási és politikai 
szabadságért harcoló Bocskai István fölkeléséhez csatlakozott.

N yárádszereda neve ebben az időben ju t be igazán fényes betűkkel 
E rdély  történetébe.

Basta 1604. április elején elhagyta Erdélyt. A korm ányzást három  
ném et biztos vette  át, ak ik  csakham ar tehetetlen és rossz korm ányzóknak 
bizonyultak. Ekkor m ár harcolt Bocskai, s 1604. decem ber 12-én csatla
kozásra h ív ta  fel E rdély  rendéit is. Csakham ar m egnyerte Petki János 
udvarhelyszéki főkapitányt a székelységgel együtt. Petk i így nem jelent 
meg a nemesség által összehívott tanácskozásokon, hanem  1605. február 
elejére külön értekezletre h ív ta  össze a székelyeket. I tt elhatározták , 
hogy Bocskai m ellé állanak. M arosszeredába 1605. február 21-re ország- 
gyűlést h ív tak  egybe, és ez az országgyűlés választotta fejedelem m é 
Bocskait.5 Ennek em lékére állo tt N yárádszereda szép tágas főterén Bocs
kai m ellszobra a legújabb időkig.

E tájban  N yárádszeredában voltak Marosszék közgyűlései.6 Csak 
1667 óta kezdtek ilyeneket M arosvásárhelyt is ta rtan i; de még ezután 
is igen gyakran volt közgyűlés N yárádszeredában, m indaddig, míg 1745- 
ben M arosvásárhelyen székház épült. Az 1750-es évektől kezdve aztán 
a  székközgyűlések o tt állandósultak.
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Nyárádszereclában ta rto tták  1711 tájáig  a régi Marosszék törvény
székeit is, de aztán a székház felépültével ezek rendre egészen M aros- 
vásárhelyre m aradtak.

N yárádszereda elhagyatva lassan közönséges kis községgé fejlődött 
vissza.

E laludt régi vásárjogának gyakorlása is, úgy, hogy II. Lipót 1790- 
ben évente három  országos vásárra adott új kiváltságot. E vásárok főleg 
h íres szép szarvasm arha-f ölhaj fásaikról nevezetesek.

Orbán Balázs 1870-ben megjegyezte, hogy egyetlen kőépülete sincs, 
s egyetlen em eletes kis faházát egy kovács, kinek a vasalást az utcán 
e ltilto tták , élőből csináltatta , hogy az em eleten lak jék  s a földszinten 
vasaljon. Akkor piacán még csak két bolt állott, s tem plom ának nagy 
fato rnya volt, a hold já rásá t m utató órával, m elyet egy M agyari Sándor 
nevű szeredai kovács készített.

Azóta azonban N yárádszereda nagyot fejlődött. Igaz, hogy épületei 
túlnyom ólag m a is faházak, de vannak szép számmal csinos, köztük em e
letes téglaházai, számos kereskedése, iskolái, vendéglői, a N yárádon át 
jó vashídja s vasúti állomása. Csinos kőtorony áll a régi faalkotm ány 
helyett reform átus tem plom a elő tt is, s a N yárád kellő szabályozásával 
bizonyára eljön annak az ideje, hogy a lakosság nem csak az országút 
hosszában igyekszik terjeszkedni. N yárádandrásfalvával m áris összenőtt, 
s a völgy árm entesítése u tán  a terjeszkedésre bő té r  ny ílik  N yárádszent- 
anna felé is.

Kedvező földrajzi helyzete, fekvése m indenesetre arra  teszik hiva
to ttá  N yárádszeredát, hogy ú jra  várossá fejlődjék.
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