Itt születtem
Magyarkirályfalva

Magyarkirályfalva a Kis-Küküllõ völgyének alsó szakaszán
fekszik, Dicsõszentmártontól 10 kilométer távolságra. Közigazgatásilag Ádámos községhez tartozik. Szomszédai Sövényfalva,
Küküllõvár, Küküllõdombó, Herepe, Magyarózd.
1332-ben már a templommal és földdel rendelkezõ, önálló plébániák sorába tartozott. A pápai tizedelõk Villa-Regis névvel jegyezték fel. Nevébõl is kitetszik, hogy királyi birtok volt.
Királyfalva többségében magyarlakta település, ahol századok óta együtt élnek a magyarokkal románok, cigányok és kevés számban zsidók is. Az emberek egymás nyelvét sok esetben
ismerték és beszélték. Az összlélekszám 1200, az utóbbi évtizedben rohamosan apad. A felekezeti megoszlás a következõ:
710 magyar református, 320
A református templom
román ortodox (magába foglalja
az ortodox egyházhoz tartozó cigányokat is), 85 pünkösdista és 56 Jehova-tanú.
A falu lakosai földmûveléssel, szõlõtermesztéssel foglalkoznak.
A dimbes-dombos, sárga agyagos határ nehéz munkára kényszeríti a földjéhez ragaszkodó faluközösséget.
György Horváth László, a falu egykori református lelkésze, aki
jelenleg Magyarországon él, Királyfalvi Nagyhegy alatt címmel
megjelentette a falu történetét.
Ez a kopjafa a falu 670
éves múltjára emlékeztet.

Királyfalvi Nagyhegy alatt
Folyik a szerelem patak.
Aki abból vizet iszik,
Babájától elbúcsúzik.
Én is abból vizet ittam,
A babámtól elbúcsúztam.
Úgy elbúcsúztam szegénytõl,
Mint õsszel fa levelétõl.
Az iskola udvarán
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Az egyik legvidámabb ünnep a szüret, melyhez hozzátartozik a friss kalács illata, a must, az óbor, a hegedû és énekhang, valamint a birkapörkölt.
A puttonnyal szekérbe hordott és kádba töltött szõlõt egy
mécsfával megmécselik (összetörik). Használják a szõlõmorzsolót is. Este a gazdák lekötözik a nagy kádak tetejét, és elindulnak a hegyen lefele haza. A mustot vederrel mérik. A
vedrek számát a mécselõfára róják fel, késõbb a pince gerendájára. Sok királyfalvi pince mestergerendáján jól látszik a
vonalrendszer, mellyel valaha a mustot mérték. A hordó szájára liút (cserefából készül, abronccsal összefogva) vagy tölcsért tesznek, és ezzel töltik fel a hordókat. Bar, bar, bar,
A hordó szájára almát helyeznek. A király- de jó ez a sárga bar,
falvi református egyház termelte elõször a asszany is iszik belüle,
királyleányka szõlõt, a mai Papi Szõlõnek fére áll a kantya tüle,
nevezett Nagy Hangáson. Ennek a szõlõnek bar, bar, bar,
a mûvelését vette át az egyháztól a falu, de jó ez a sárga bar!
majd az egész Kis-Küküllõ vidéke.

Az egyik legvidámabb
ünnep a szüret.

Kicsi
táncos
nagytól
tanul.
Így él
tovább
a hagyomány.

Másik jellegzetes hagyomány az „aranycsitkózás”. Újév hajnalán a keresztszülõk „aranycsitkónak” öltözve ajándékozzák meg a gyerekeket. „Vettünk egy nagy fejszét, s a fokát ügyesen bekötöttük rongyokkal. Kétfelõl két nagy fület tettünk tollseprûbõl. A bõre egy nagy ágyterítõ, abrosz vagy lepedõ. Azt rákötöttük, s felvettük a fejünkre. Úgy nézett ki az illetõ, mint egy maszkura, magánál hordva egy csengettyût.” A gyerekek várják, de félnek is tõle. Az aranycsitkó nem
mutatkozik meg, csak a kezét látják, amikor megnyitja az ajtót, és bedobja az ajándékot.
Hagyományok nélkül nincs jövõje
nemzetünknek. A tanító egyik legfontosabb feladata gyûjteni, behordani
és megõrizni azt, ami pusztulásban
van. Büszkék vagyunk arra, hogy igazi értékeink vannak: van történelmünk, vallásunk, gyönyörû természeti
tájunk, van lélek bennünk. Felelõsek
vagyunk mindezért. Feladatunk a cselekvés és cselekedtetés. Ha ezt teljesítjük, akkor eredményes a munkánk.
Összeállították Csíki Katalin tanító
néni és növendékei.
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