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Hochbauer Gyula

A tömösi csata történetváltozatai Kiss Sándor honvéd ezredesről
(feltételezések, mondák és valóság)
Szeretem a Kiss Sándor ezredes
alakja köré fonódó mondákat. Legtöbb
Orbán Balázstól fakad, aki sok adat
közlőtől szerzett információk alapján
állította össze a tömösi csata romanti
kusan színezett történetét is. E történet
kiemeli a hős hadvezetői vitézségét,
s néhány olyan motívumot, amely
kedvez a mondaképződésnek. Ezek
közül a sebesülése, fogságba esése
és halála fogalmazódott meg legtöbb
változatban.
Kiss alól lovát lőtték el, s egy szikláról
visszapattanó kis golyó lábát sebzé
meg; de ő a hazát fenyegető vész
köz ött ön bajával nem gondolva
másik lóra kapott, s készült fogadni
az előretörő negyedik rohamoszlo
pot is (Orbán Balázs: A Székelyföld
leírása. VI. kötet 195.old.). A fokozódó
erősségű roham köz epette [...] a
mindenütt elől harcoló, s példája által
katonáit is magával ragadó vezér kar
ján és lábán sebet kapva lehanyatlott
lováról [...]. Az erőltetett menetben
visszavonulásra kényszeríttet hon
védség Hétfalu irányában menekült.
[...] a vezér vérvesztése miatt elalélt,
de nem halt meg, s midőn seregét el
vonulni látta, utolsó erejét egybeszedve
kapaszkodott egy gazdátlanul száguldó
lóra, s rohant, hogy honvédeit beérje,
megállítsa; de midőn azok elhúzódtak,
[...] akkor, bár az erdőkbe félre lophatta
volna magát, egymaga megállott, s
addig harcolt az őt üldöző kozákokkal
(Orbán Balázs jegyzete: A kert mellett 6
kozák van elhantolva, kiket Kiss Sándor
ezredes sujtott le, mielőtt elfoghatták.
Im. 196.old.), míg újabban kapott sebei
következtében aléltan esett le lováról,
s a halálát kereső, élve jutott az ellen
kezébe. Pár lappal ezután olvashatjuk
erről [...] a hős vezér Kiss Sándor már
16 sebtől terhelten a muszkák kezébe
esett.
Borcsa Mihály falusfelei elbeszélése
nyomán ismerte a csata történetét. 26
évvel Orbán Balázs ittjárta után sok
részlet derülhetett ki a csatáról, de át
is színezhette az emlékezés. Borcsa
Mihály egyik az emlékműnél elhangzó
beszéde szerint: [...] Nézzétek ama
sziklacsúcsot, oda hatolt fel egy csomó
muszkalövész. Kiss Ezredes alól a
lovát kilövék; balkarját egy golyó talál

ta, bal combjába egy golyó fúródódék.
Még ekkor is egy más lóra emelte
magát, tovább is akart vezényleni. [...]
(Brassói Lapok: 1899. 139.szám. 3.lap)
[...] Mikor Kiss Sándor látta, hogy a
brassói erdőn, a Drága-völgyön lejött,
s az országútat elvágni akaró orosz
tömeg a csatatérről való visszavonulást
elzárni szándékszik, elérkezettnek
látta – a Puchner-ágyúk beszegzése
után – felhagyni a csata további foly
tatásával. Mondják, hogy az oroszokat
egy brassói erdész vezette volna e kis
számú honvédség hátába. Kiss ezre
des maga is vérzett, mikor az alsótömö
si vámon alul lovagolt, ereje fogyását
érezte, s leszállva a lóról, egyik malom
közelében a rohanó kozákok foglya lett.
Talán nem lesz felesleges, ha Kiss
Sándor életrajzához csatolom most
már mint fültanú a következő adatot.
Mikor mint foglyot az osztrákok tovább
szállították, nem merték magyar földön
elvinni, mert a magyarok még nem
hódoltak meg Világos váránál, hanem
Bukovina felé, és ott egy városban éjjel
szállást találva, a foglyot egy szobába
zárták. Azt is hallottam, hogy egy szász
állatorvos Kissnek kabátja gallérgomb
jába mérget rejtett volna el, melyet a
fogoly magára hagyatva s a köpenyt
feléje húzva a gombból kiszívott, s reg
gel, mint halott került tovább szállítani
akarók kezébe. [...] (Borcsa Mihály In:
Hétfalu, 1907., 21. sz., 2-3. old.)
Szász Dániel mint a csata résztvevő
je az ütközet 45. évfordulóján a he
lyszínen [...] megmutatta a helyet, ahol
Kiss Sándor és Szabó Nándor állottak,
midőn több roham visszalökése után, a
Tömös balpartján emelkedő meredek
hegyről a vadászok lőni kezdtek a
sáncra és egy golyó Kiss Sándor hon
védezredes jobb lábába fúródott, mire
összerezzent és a hegyről lemenve lóra
ült [...] (Történelmi Lapok, 1894, 13. sz.,
117-118. old.)
Székely Gergely emberközelből is
merte Kiss Sándort. Ezeket írta: 1849.
június 20-án Kiss Sándor ezredest
Nagy Dani százados és én kisértük
Törcsvárra szemlére. Ott a Bucsecsre
is felmenve, lovainkat átadtuk a ma
gunkkal vitt ordináncoknak, pihentünk,
sőt a gyepen el is szunnyadtunk.
Engem csakhamar vékony harmat

A Honvédemlék avatóünnepsége. Leopold Adler fényképe, Nádudvary Mária
gyűjteményéből
cseppek ébresztettek fel és nagyszerű
látványnak voltam tanúja. Felköltöttem
társaimat is, együtt gyönyörködtünk
azon látványon, hogy az egész Bar
caságot és Háromszéket vastag felhő
borította el; zuhogott alattunk a síkon
az eső, míg ránk csakis gyenge szellő
hozott gyér harmatcseppeket.
A szemlét elvégezve bementünk
Törcsv árra, hogy onnan Sibot
felé a hegyi ösv ényen haladjunk
Felső-Tömösre.
Törcsváron a director villásreggelire
hivott meg kertjébe. Evés alatt nagy
füstfelleget pillantottunk meg. Nem
sokára jelentették, hogy Felső-Tömös
ég, ahonnan az ágyúzás is hallatszott.
Ekkor Kiss Sándor ezredes mérget
kért a directortól és ezt erre alkalmas
gyűrűjébe helyezte, mint mondá azért,
hogy ha megsebesülve muszka fog
ságba esnék, a kancsuka és egyéb
brutalitások elől a halálba meneküljön.
Ily helyzetben a délutánra tervezett
szemleútunktól elkésve egyenesen
Brassó felé tértünk vissza, hol a tá
bornok rendelete alapján napok óta
folytattuk a pakolást.Kiss Sándor ezre
des Brassó mellől minket beküldött a
városba, hogy a pakkokat csomózzuk
össze, és a térparancsnok korán reggel
állíttassa elő a fuvarosokat. Ő pedig
– mondá – elsiet Tömösre, hogy a
történtekről személyes meggyőződést
szerezhessen, de onnan hamar vissza
fog jönni.

Én a pakolást végezve, minthogy
ezredesünket hasztalan vártuk, éjfél
után Daczó Zsigmond székely huszár
őrnagy s ezredparancsnokkal és
Cserei Lajos nyugalmazott őrnagg
yal kilovagoltam Tömösre. Ott a kis
véderőt csatakészen felá llítva és
Kiss ezredest a tisztek között találtuk.
Hajnalhasadáskor a muszk ákn ak
predeálról ének és kutyavonítás ki
séretében levonulását hallottuk. Midőn
a Tömösvölgybe leérkeztünk, Kiss,
Szabó, Daczó, Cserei és én megkö
zelítettük őket, hogy mennyiségüket és
minőségüket jobban feismerjük.
Miután a muszkák csatarendbe so
rakoztak, Szabó Sándor alezredes
azzal vett búcsút Kiss ezredestől, hogy
most az ő feadata következik. Szabó
tehát zászlóalja elé állott, mi pedig
négyen Brassó felé indultunk. Az alsó
mellvédtől párszáz lépésnyire Beth
len Zsigmond ifjú hadapród vágtatott
utánunk és tudatta, hogy a muszkák
előnyomulásukat megk ezdették.
Ugyanakkor hallatszott az első ágyúszó
is. Kiss ezredes e pillanatban vissza
fordult és idegesen mondá, hogy csak
folytassuk utunkat, mert ő utol fog érni
minket.
Mikor Brassóhoz érkeztünk, Kiss
Sándor ezredesünk fehér lova oldalán
vérfoltokkal nyargalt el mellettünk. Eb
ből azt is megtudtuk, hogy őt magát
elvesztettük. [...]
(Folytatása a 2. oldalon.)
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A tömösi csata történetváltozatai Kiss Sándor honvéd ezredesről
(feltételezések, mondák és valóság)
(Folytatás az 1. oldalról.)
Kiss Sándor ezredesnek Magyaroson
tüdőlobban elpusztult  fehér lováról levett két pisztolyt a tisztikar nekem aján
dékozta, mint az ő hű segédjének, em
lékül, amit én kegyeletesen elfogadtam.
[...] (Székely Gergely: Hetvenhárom és
itthon. Brassó, 1895., 41-42.old.)
Horváth Mihály a szabadságharcról
szóló monográfiájában már 1865-ben
is ezeket írta: Az oroszok most, mivel
a sáncok előtt is makacs ellenállásra
találtak, jobb szárnyukon küldtek ki egy
más megkerülő csapatot. Míg azonban
ezek a meredek hegyeket megmászták,
a sáncoknál folyton pusztítólag folyt a
harc. Kiss ezredesnek egy golyó lovát
ejti el, egy másik karját lövi át, egy har
madik combjába fúródik, mely eszmé
letétől is megfosztja őt. Mire magához
jő, a sáncok megkerülésére kiküldött
ellenséges csapat is célját érvén, kö
rülfogással fenyegeti balszárnyunkat.
ezen esemény tarthatatlanná teszi
a sáncokat. Kiss magát lóra emeltetvén, jelt ád a visszavonulásra; mit
aztán a megkerülő csapat oldaltúze
rendetlen futássá változtat. Az öt ágyu
odaveszett. Kiss Sándor sebe miatt
gyorsan nem haladhatván, a sáncokon
betört kozákok foglyává lőn. utóbb csernoviczba vitetett, hol a haza bukásáról
értesülvén, hír szerint, sebei kötelékeit
letépte s elhala. [...] (Horváth Mihály:
Magyarország függetlenségi harcának
története 1848 és 1849-ben. 2. kiadás.
Pest,1872.III. kötet 272.old.)
Gracza György regényes részleteket
épített Az 1848 – 49-iki magyar szabad
ságharc történetébe.
A viadal hevében Kiss Sándor karját
puskagolyó éri. A kávébarna atillán
kibuggyan a piros vér. A honvédsereg
ijedten összenéz.
– Nem baj, csak a balkarom, – veti
oda Kiss, s mosolyog hozzá.
A réseket gyorsan betömik, s újabb
elszánt védelemre készülnek.
Mint mikor a birkózó óriás lélegzetet
vesz, pillanatnyi szünet áll be. De csak
hamar kezdődik a haláltánc.
Az oroszok árkokat hevenyészve
most már közvetlen közelről, az eddiginél még gyilkosabb ágyútüzet
kezdenek szórni a torlasz védőire.
Aztán megint szuronyroham.
A védők száma, igaz, egyre fogy, de
nem a bátorságuk. Kiss mindenütt leg
elöl: buzdít, parancsol, intézkedik.
Épp lováról akar leszállni, midőn újabb
sebet kap. A golyó a combjába fúródik. A
kard kihull jobbjából, s végigzuhan a földön.
A rémület kiáltása fut végig a sánc
mentén.
– Elesett Kiss! Végünk! Végünk!
Csoport képződik a vezér körül. Az
egyik székelyhonvéd föléje hajol, s fülét
a mellére illeszti.
– Még él, a szíve dobog! – kiáltja
örömmel.
S csakugyan. A sebesült megmozdul,
majd kinyitja szemeit, s réveteg, bágyadt tekintetével körülnéz.
– A lábam, ...lábam, – suttogja. – Nem
bírok felállni. pedig nem szabad be

engednünk az oroszokat. Mit szólna
Bem?!... Nincs itt valami szék?...
– Minek az? – kérdezik gyöngéd
szeretettel.
– Ültessetek reá.
S a tisztsátorból mihamar előkerül
egy rozoga szék. A vezért ráültetik.
– Kötözzetek hozzá – szólal meg újra
az ezredes.
A környezet haboz, nem tudja mitévő
legyen.
– Tegyétek, ha parancsolom, vezé
nyelni akarok.
Nem mertek véle tovább ellenkezni.
Óhaja szerint szíjakkal csakugyan oda
erősítik a szék támlájához.
– Emeljetek fel, aztán a sáncra!
Négy honvéd ragadja meg a szék
lábait s magasra emeli a vezért.
– Így, így, fiaim... Most ide a kardomat.
Odaadják néki. amint a kardot kezé
ben érzi, megint erős. Halovány arcát
elfutja a pír, szemeiben túlvilági láng
gyúl ki, s fölcseng bátorító szava:
– Sorakozz! Tölts! Tüzelj!
– Valami csodálatos láz remegteti
meg e látvány megpillantásakor a
székely honvédek szívét. ilyen vezér
alatt meghalni is édes. S úgy harcol
mindgyikök, mint egy-egy oroszlán. A
sánc alja csakhamar megtelik sápadt,
vonagló orosz katonákkal. S számuk
egyre nő. ilyen véres úton nem haladt
még a kozák.
– Lüders elvégre is cselhez kénytelen
folyamodni. Fölfogad két oláh pásztort,
akiknek kalauzolása mellett a védők
háta mögé kerül.
A székelység, amely ilyen dologra
nem számított, megrémül, s attól tartva,
hogy körülkerítik Prossmás (Prázsmár)
felé kezd hátrálni.
Kiss néhány huszárral egyedül ma
radt. de őket is elbocsátja.
– Meneküljetek, hagyjatok a sor
somra.
A huszárok szerencsésen elme
nekülnek, a magyar Leonidas pedig
fogságba kerül. de a rablánc olyan
nehéz. Az ő szabadságvágyó lelke
nem tudja azt elviselni. S mérget iszik.
(Gracza György: Az 1848–49-iki magyar szabadságharc története. V. kötet.
Budapest, év nélkül. 932–934.old.)
Horváth Mihály részletesebb tar
talmát foglalta össze Vargyas Endre is. (Vargyas Endre: Magyar
szabadságharc története 1848–1849ben a magyar nép számára. Budapest,
1879. 687. old.)
Szeremlei Sámuel (Szeremlei
Sám ue l: Magyarország krónikája
az 1848–49-iki forradalom idejéről.
2. kötet. Pest, 1867. 184 – 185.old.)
naptár szerint rendezi a szabadságharc
eseményeit. Jun. 20. szerda. Lüders az
orosz részen, Kiss Sándor ezredes
a mieinknél személyesen veszik át a
vezényletet. Dyck az orosz előhaddal
reggeli 4 órakor kezdi meg a heves
támadást, melyet azonban az eleintén
hősileg küzdő székelyek, kiknek
hadállásuk a természettől is rendkívül
megerősítve vala, négy ízben vernek

vissza. Veszteségük azonban percről
percre szaporodik, s bátorságuk azon
mértékben hanyatlik. Maga a vezér
két ízben sebesülve eszméletén kívül
fekszik [...]
E szerző kisbetűs megjegyzései
között található: A sebesült Kiss Bras
sóban elfogatván Csernoviczba vitetik,
hol önmérgezésben meghal. (R.d.g.r.
és Honv. 177. sz. v.ö. 181. sz. mely
szerint Kiss Bukarestbe vitetett s itt halt
meg. – Im. 185.old.)
Czetz János tábornok kitűnő stratéga volt, aki jól ismerte Kiss Sándor
ezredest is. Az erdélyi hadsereg volt
táborkari főnökeként tekintett vissza a
szabadságharcra.
Az orosz hadak kétszer nyomultak a
sáncolatok széléig, de mindkét ízben
a gránát, kartács és puskagolyók oly
zápora fogadta éket, hogy ott nyomban
száz meg száz esett el közülük életét
vesztve vagy sebesülten  [...] Az orosz
hadak inogtak s rendetlen futással igye
keztek kiérni az ágyuk lőtávolából. De a
magyaroknak is tetemes veszteségük
volt. Sok jó bajtárs halva feküdt a mell
védeken, mások sebeikben jajdultak
fel, maga Kiss ezredes karján sérült
meg lövéstől, egy lovat lelőttek volt alatta, és hogy a keserű pohár csordultig
megteljék, még azon hírt vette, hogy az
oroszok Törcsvárt is megtámadták és
Kászony őrnagy a túlerőnek nem bírt
helyt állani. Mindennek dacára elszánta
magát addig vívni, míg vagy győz, vagy
elesik. Ami a sáncokon pusztítás esett,
hamarjában helyreüttetett és új roham
visszaverésére készültek. Az oroszok
hevenyében fölhányt árkok mögött
ütegeket szereltek fel és még borzasztóbb tüzet eresztettek, mint azelőtt.
Végre megint rohamra indultak, mint
előbb, és ismét tetemes veszteséggel
verettek vissza; de ez alkalommal Kisst
combján másodszor is lövés érte, mi
okból egyideig alélt volt. Ez a székelyek
közt rémületet s zavart támasztott, mert
szeretett vezérüket holtnak hitték. A
szerencsétlenség betetőzésére délután
3 óra tájban még a kozákok is, kiket
Lüders a sáncolatok megkerülésére
kirendelt volt, a vidéken jártas oláhoktól vezetve csakugyan ott termettek
a sáncolat oldalán és háta mögött,
a magaslatokon, melyeken mokány
lovaikkal mint a kecske úgy mászkáltak
és hosszú puskáikból a sáncok védőre
lövöldözni kezdének. Ezzel ugyanegy
időben az orosz gyalogság negyed
ízben intézett rohamot homlokzatunkra.
Kiss ezredes felocsúdván aléltságából,
ismét lóra emelteté magát és a vezényletet folytatva kérte embereit [...], hogy
helyt álljanak; de az ellenség meg
jelenése oldalukban és hátuk mögött a
székelységet rémséges félelembe ejté
[...], futásnak eredtek [...], Kiss ezredes
valami 20 huszárral magára maradt. Az
ellenség megmászta volt a sáncokat,
az ágyuk elrobogtak volt: ekkor Kiss
a vele maradt huszárokat is elereszté,
és maga igyekvék megmenekülni, de
sebeiben elerőtlenedve lovát nem bírta
kormányozni és a kozákok hatalmá

ba esett. (Czetz János: Bem erdélyi
hadjárata 1848–49-ben. Pest, 1868.
161-162 old.)
George Bariţiu szerint Akkor az
előző székelyföldi ügyeiről ismert osztrák Dorscher ezredes, kit a Brassó
közeli rozsnyói emberek vezettek, a
jobbfelöli százados erdőkben másnap,
június 20-án egyszer csak megjelent
egy csap att estt el a felkelők háta
mögött, éppen amikor ezek egy ma is
felismerhető erődítésből éppen vissza
akarták verni az orosz csapatokat,
amelyek az országúton bontakoztak
ki és szembe támadtak. A magyarok
védekeztek vagy két órát, amikor Kiss
parancsnok megsebesült, a székelyek
pedig, látva hogy hátból is bekerítették
őket, kétségbeesve menekültek [...]
Kiss ezredes 250 katonájával együtt  
fogságba esett e roham alatt. Kiss
a forradalom előtt huszár kapitány
volt a császári seregben, ahonnan a
szabadságharcosokhoz állt át. Köz
tudott, hogy az átigazolt tisztekre  [...]
a legsúlyosabb büntetés várt. Azt a
Kisst Csernovicba kísérték, ahol abba
a zárkába vetették, amelyikben néhány
nappal korábban én is raboskodtam.
Abban a helyzetben Kiss már második
nap véget vetett életének a katona
köpenye bélésébe varrt méreggel.
(George Bariţiu: Părţi alese din istoria
Transilvaniei, Sibiu 1889-1891. 557.
old.)
Artur Adamovics Nyepokojcsickij
(Az erdélyi hadjárat orosz szemmel
1849. Fordította, sajtó alá rendezte és a
bevezető tanulmányt írta Rosonczy Ildi
kó. Budapest, 1999. 68. old.) Kiss Sán
dorról csak ezeket írta: A különítmény
parancsnoka, Kiss ezredes egy tiszttel
együtt sebesülten esett fogságba.
Gyalókay Jenő hadtörténész szerint
Lüders, hogy a döntést kierőszakolja,
az elővédnek eddig harcba nem jutott
három zászlóalját, Lipski ezredes veze
tése alatt, a magyar állás baloldalába
indította. Ez a gyorsan és merészen
végrehajtott támadás meg is hozta a
kívánt sikert, mert nem csak a közvetlenül megrohant balszárny szorult ki
a helyéből, hanem magával rántotta a
többi csapatot is. megkezdődött – úgy
látszik, parancs nélkül – az általános
hátrálás és csakhamar beállott a végzetes fordulat is. A két zászlóaljnál csak
valamivel erősebb védőcsapat, mely
hat óra hosszáig elismerésreméltó
vitézséggel állotta a harcot 5 orosz
zászlóalj ellen, most a megerősödött
ellenség újabb rohamának hatása alatt,
fejvesztve megfutott. A visszavonulás
kezdetén Kiss Sándor ezredes súlyosan megsebesülve fogságba esett s
meg is halt. Mert sebesülésének és
halálának valódi körülményei ma is
ismeretlenek, így hát a hozzájuk fűzött
ellenőrizhetetlen véleményeket bízvást
elhagyhatjuk [...] (Gyalókay Jenő: Az
erdélyi hadjárat 1849 nyarán. Budapest, é.n. 55.old.)
(Folytatása a 3. oldalon.)
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A tömösi csata történetváltozatai Kiss Sándor honvéd ezredesről
(feltételezések, mondák és valóság) verttekkel szemben vitézkedhetnek...
(Folytatás a 2. oldalról.)
Az elesettek között volt kilenc tiszt,
valamint Sükösd Sámuel uzoni lelkész,
aki úrvacsorát osztani és a honvédeket
lelkesíteni érkezett a szorosba. Kiss
Sándort később csernovicba hurcolták,
ahol öngyilkos lett. halálának napja
(1849 augusztus 12.)Hermann Róbert
kutatásai nyomán a közelmúltban vált
ismertté. – írja Karcag Ákos a Várak,
kastélyok, templomok történelmi és
örökségturisztikai folyóiratban (Ütközet
a Magyarvár sáncainál. 2009. áprilisi
szám, 32. old.).
Kiss Sándor, a brassói hadosz
tály parancsnoka június 19-ről 20-ra
éjszaka érkezett meg az alsótömösi,
egy szikla ger incén emelkedő, jól
megerősített utolsó védállásba, melyet
1849 után Magyarvárnak neveznek az
itteniek. [...] Megkezdődött a vissza

(Mihail Ivanovics Daragan ezredes
az V. hadtes vezérkari tisztje. Szemtanúként írta le az erdélyi hadi eseményeket).
Kiss Sándor öngyilkosságáról a poz
nani Gazeta Polska csernovici levele
zője a lap 1849. szeptember 21-i szá
mában megjelent tudósítása így ír: „Mit
írhattam volna nektek? A nagy európai
hősköltemény magyarhoni befejező
désével ezen isten háta mögötti hely
sem érdekes már az újságírásnak... A
despotizmus lakájai ma a legörömtelibb
diadalünnepüket ülik. Nap mint nap
megelevenedik a kép: az utcanépek
gúnykacaja és szidalmai közepette
hajtják a szab adság – kordékhoz
és talyigákhoz láncolt – bajnokait,
körbevéve a féktelenkedő zsoldosok
hadától, akik azt hiszik, hogy a vasra

Fekete-sárga zsoldosainknak akadt
néhány szerfelett vidor napjuk. Néhány
hétig a fogságba esett magyar Kiss
ezredes elkeseredettségén kéjelegtek,
ki inkább az önkéntes halált választotta,
nem bírván elviselni a magukból kivet
kezett emberek látványát” (Rosonczy
Ildikó: „Egy maroknyi elkeseredett
ember”. In: Háromszék. 1999. június
19-i szám, 4.old.)
Hermann Róbert szíves közlése:
Megtaláltam a Kiss Sándor halotti anya
könyvi bejegyzését Bécsben, a Kriegs
archivban a 11. Székely huszárezred
halotti anyakönyvében. (Lriegsarchiv,
Militärmatriken, 11. Husaren-Regiment.
Sterberegister) Eszerint 1849. augusz
tus 12-én Csernovicban (Chernowitz,
akkor a Galíciához tartozó Bukovina
része) lett öngyilkos.

Kőba völgye, Ördög völgye, Döblen völgye

dombtetőn táborozott, a község mellett,
mely dombról a vidék minden tája felé
lehet látni, és ahol a hadsereg több
ideig tartózkodott, amit szintén több
mint száz évig bizonyított egy négy
zetméteres kőből faragott asztal, ami a
tisztek étkezésére volt készítve, s amit
az emberek Orosz-asztalnak neveztek,
amit én is nagyon sokszor megnéztem,
de most jelenleg nincs a régi helyén.
Hogy hova tűnt el, magam sem tudom
ezt, esetleg a zajzoni lakosok tudhatják.
Közben a bújdosás ideje alatt, úgy
látszik, Tatrang területén is harcok
keletkeztek, így például a Keresztnél
nevű határban Kis-Tatrang körül, ahol
az öregek magyarázata szerint sok
ember esett el, úgy civil mint katona,
és az elesettek holttestét ide temették
el közös sírba, amely sírhalmokat egy
fából készített kereszt jelzett, amit a
kistatrangi lakosság több mint száz
évig újítgatott és karbantartott, s amit
én is sok ideig láttam, de most jelenleg
senki sem gondozza a több mint száz
éves régi sírt, amely fölé csipkebokrok
nőttek. Az ekörül lévő szántóföldeket
Kereszt-nek nevezik ma is (Részlet
Bálint György Istenemmel című, megjelenés előtt álló kötetéből).
A jövő feladatait szaporítja e mene
dékhelyek szakszerű kutatása.

vonulás, amelynek során a súlyo
san sebesült Kiss Sándorfogságba
esett. „A letáborozó prágai ezred a
gabonatáblában sebesült tisztet vett
észre. Felemelték. Kiderült, hogy a
sebesült Kiss ezredes, a különítmény
parancsnoka, a magyarok által nagy
tiszteletben tartott férfi, Erdély keleti
felének parancsnoka. Vraken ezredes
azonnal felajánlotta neki segítségét és
orvosát, aki sebét bekötözte. Lüders
tábornok parancsára Bukarestbe küld
ték, ellenségei részéről mindenféle
figyelemben és vendégszeretetben
részesült. Amikor aztán három hónap
múlva átadtuk az osztrákoknak, mér
get vett be, szégyenkezve amiatt,
hogy nem az oroszok fogságában
van” – írja Daragan Kiss fogságába
esésének és halálának körülményeiről

Hochbauer Gyula

Él a közösség emlékezetében, hogy
a forradalom alatt az emberek a hegyek
felé vonultak („Én ezt nagyanyámtól
hallottam.” – Bandi Vilma, 1993-ban
82 éves, Hosszúfalu, G. Moroianu
utca, 157 sz. Az is feltételezhető,
hogy történelmi menedékhelyek voltak ezek.). 1848 december végén az
események Hétfaluban úgy alakultak,
hogy Hétfalu magyarsága kis zol
gáltatott, kilátástalan helyzetbe került
az ellenforradalmi erőkkel szemben.
A székelyföldi csapatok segítségére,
nem számíthattak, s az ősz folyamán
kezdeményezett önvédelmi szervező
désüket Brassó akkori ellenforradalmi
szigora még csírájában elfojtotta. Így
az ellenforradalmi erők december 14-i
büntető lerohanását követően, noha
december 23-án Bácsfalunál próbálták
megfékezni a falvakra özönlő fegyveres
áradatot, a megfélemlített lakosságnak
egyetlen leh et ősége a menekülés
maradt.
’48-ban a magyarok a románok elől a
Kőbába menekültek. A bácsfalusiak és
a türkösiek. Simon tanár úr el is vitte a
gyermekeket oda, megmutogatta nekik.
Jártam én is ott, de fiatal koromban. Eg
yik felől van a Sipoly, a másikon a Kőba.
A Kőba völgyén addig mennek, amíg
elérik a követ. Oda fel van írva 1849
ottan felül – emlékezett 1998-ban id.
Szász Benedek István (Türkös, Brassói
út, 117 sz.).
E hely ismerete sok családban
hag yom án yozódik. Mikor felmész
egészen az erdőn, ott ágazik el a
Kőba. Jobbra kell menni. A Cinegekőt
most nem találja, mert elbokrosodott,
tele van csihánnal nőve. Egészen kinn
van a völgynek ahol vége van, a víztől
jobbra. Ott patakocskák jőnek le. Ott a
völgynek a végiben van a szikla. Rajta
írás: 1849. Annak idején Karácsony
napján mikor az asszonyok készültek,
sütték a kalácsot, rájuk törtek. A fér
fiakat, akiket el tudtak csípni, legényt
és öregembert, legyilkolták. A többiek,
akik el tudtak menekülni, oda a ’48-as
kőhöz menekültek. Több napig ott vol

tak – mondta 1998-ban a bácsfalusi
György Papp Margit (a közléskor 77
éves, Bácsfalu).
A hosszúfalusiak egy hozzájuk kö
zelebbi helyre, az Ördög völgyébe
menekültek (Fűrészmezei adatközlőtől
tudjuk). Ám ez a hely nem él olyan
elevenen a közösség emlékezetében, mint a Kőba völgye a bácsfalusiakéban és a türkösiekében. Az
Ördög völgye a Tatrang völgyének
jobboldali mellékvölgye. Egy része
Hosszúfalu községé, másik része, a
Déremenővölgyig terjedő jobboldali
része Tatrang községhez tartozik. A
Tatrang vízére épített vízgyűjtő elzárja
a turistaforgalomtól.
A tatrangiak mégsem ide menekültek
1848 évvége veszélyes napjaiban,
hanem a Komlósra és a Döblenbe
(a Döblen pataka / Pârâul Dălghiului
keleti irányba folyva elhagyja Hétfalu
területét és a Bodza folyóba ömlik).
Legalábbis ez derül ki Bálint György
nagyapja szavain alapuló visszaemlékezéseiből:
Az 1848-as forradalom nemcsak az
ország belsejében zajlott le, hanem az
ország szélén fekvő, félreeső községre
is kihatott, így Tatrang község lakos
ságát is mélyen érintette. A vegyes
lakosság egyik a mást gyilkolta, és
a házakot szinte száz százalékban
fölégette úgy, hogy az akkor zsúppalzsendellyel födött faházak egy napon,
egyszerre két utca is a tűz martaléka
lett jórészt: a Malom utca és a Faluköz
utca, és ahogy az apáink-nagyapáink
később elbeszélték, az egész falu
szekerekkel, marhákkal és amit csak
vihettek azz al (főképp élelmet) a
közeli erdőkbe menekültek, és amint
magyarázták, karácsonyi napokban
történt úgy, hogy nagyon sok család a
kemencébe bevetett kalácsot ott kellett
hagyja. Szerencsére, a tél kezdete
valamennyire kedvező volt. Később, a
helyzet lecsendesedése után, bátrabb
férfiak szövetkezve védő eszközökkel
felfegyverkezve meglátogatták a leégett
községet, de sajnos, egyesek még meg

sem találták a házuk helyét, akik mégis
élő fákról, kövekről megismerték, fölku
tatták a pincékben még létező pityókát
és azután szekerekkel elszállították a
bújdosó családok részére.
Az elbújdosók közül, akik még valami
reményt láttak a házuk tája körül, ké
sőbb hazatértek, de nagyon sokan,
akiknek itthon semmi sem volt, marad
tak az erdőben készített hajlékukban
évekig, és ott szántottak-vettek. Így
például a Komlóson és a Döblenben,
amit sokáig bizonyítottak a látható
barázdák. A Komlóson elbújdosott
lakósok neveit is elmondta a nag
yapám. Az öt rokon család, melyekből
két névre én is emlékszem: Csabai
András és Csabai György, de mind
az öt család Csabai-rokonság volt.
Fölfegyverkezve, több hamis kutyáktól
védve nagyon sok ideig ott gazdálkod
tak, amit szintén mutatnak az egymás
mellett álló ottani félhold nagyságú
földek és régi barázdák.
Közben a bújdosás ideje alatt orosz
hadsereg érkezett az ország egyes
részeibe a rend helyreállítására és a
forradalom letörésére. Hétfalun is vol
tak, különösen a tatrangi részen volt
nagyobb csapat a Bikkos nevű cieres

Szeretem a Barcaságot vetélkedő
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Sokan szeretik a Barcaságot Brassóvidéki 1848-as honvédek
Egy honismereti vetélkedő – 90 részt
vevő – Nagy siker volt a „Szeretem a
Barcaságot” vetélkedő.
Még nem kezdődött el a tanítás a
négyf alusi Zajzoni Rab István Kö
zépiskola épülő új szárnyában, ám
a legnagyobb terme máris szűknek
bizonyult 2013. február 23-án. Aznap volt ugyanis a Hétfalusi Magyar
Művelődési Társaság és a magyarországi Ifjúsági Caritas Egyesület által szervezett „Szeretem a Barcaságot”
vetélkedő döntője, amelyre összesen
22, egyenként háromfős csapat és több
kísérőtanár érkezett. A közel kilencven
fő, többségében általános iskolás diák
között kettő középiskolás csapat részvétele is jelezte, hogy a szülőföld, vagy
lakóhely szeretete nemcsak a legifjabb
korunkban szívódik be örök élményként
lelkünkbe, hanem később is jelentős
mozgatóerő lehet.
A 2013. január közepén meghirdetett vetélkedőre jelentkezés egyben
az első fordulót is jelentette, hiszen
minden csapatnak egy meghívólevelet
kellett készíteni, amelyben képzeletbeli barátjukat invitálták szülőföldjükre. Amelyik csapat pluszpontokkal
kívánta indítani önmagát, arra még
további alkotóművészeti feladat is várt.
Alapvetően rajzok és képes össze
állítások érkeztek a Tomos Tünde
grafikus által vezetett művészeti zsűrihez, de az apácai Deák Rezső saját
készítésű ház- és a négyfalusi Szász
Gyöngyi pedig a bácsfalusi evengélikus templomról készített makettel
járult hozzá csapata remélt előnyéhez.
Gósuly Tímea fára festett grafikával
tűnt ki a mezőnyből. Annak ellenére,
hogy a művészeti zsűri rajtuk kívül még
négy indulót részesített egyenértékű
alkotóművészeti különdíjban – átadva
számukra a háromfalusi Koszta József
festőről szóló, a szentesi Koszta József
Múzeum által készített életmű kiállítás
katalógusát – a zsűri úgy döntött, hogy
mégsem ad pluszpontokat. Ugyanis
majdnem minden csapat készített legalább egy rajzot, ellenben voltak olyan
csapatok, amelyeknél a rajzok nem
érték el a pluszpontok szintjét.
A jelentkező csapatok tagjainak
másik, fontos feladata volt, hogy a
34 oldalas, a Barcaságot bemutató,
kifejezetten a vetélkedőre készített
összeállításból felkészüljenek.
A szervezők örömére szinte mindegyik jelentkező csapat megjelent a döntő
napjára.
Minden csapat saját választott névvel indult a vetélkedőn: Apácai Csere
János Általános Iskola (Apáca): Apá
cai csapat; Áprily Lajos Főgimnázium
(Brassó): Fekete templom lovagjai,
Hajrá Brassó; Georg e Moroianu
Általános Iskola (Négyfalu): MDSZ,
Csángliai kis tudósok, Hosszúfalusi
enciánok, Rézangyalok, Hosszúfalusi
lányok, Alszegi kisokosok; Keresztvári
Általános Iskola (Keresztvár): Ke
resztes lovagok; Zajzoni Rab István
Középiskola (Négyfalu): Havadi, Ana
kondák, Muszka Asztalosok, Négyfalu
örökösei, Plájások, 2 csángó plusz 1
széköly; 2-es Általános Iskola, Brassó:
Csip et-csapat, Brassó Koronája,

Kronstadti Krónikások, SzéKölyök,
Barcasági angyalok, Fellegvári kis
asszonyok.
A zsűribe felkért Girás István, dr.
Kovács Lehel István és Jónás András
komoly és folyamatos munkát végzett,
hiszen két írásbeli feladat javítása
mellett nekik is bele kellett élniük
magukat Mátyás király korszakának
világába, hiszen a „színük elé járuló”
egy-egy csapattag szóbeli feladatként
adta elő településük-köz össégük
kérelmeit, ki-ki azt kérve, aminek otthoni környezetében épp a legnagyobb
hiányát érezte.
A vetélkedő helyezettjei:
1. Négyfalu örökösei (Szász Gyöngyi,
Ionas Henrietta, Szitás Ferenc)
2. Havadi (Deák Tímea, Kis-Budai
Anikó, Czoguly Mónika)
3. Hosszúfalusi enciánok (Kató
Csengele, Aliz Tamás, Magdó Emília)
4. Keresztes lovagok (Török Árpád,
Gödri Ferenc Béla, Sós Eszter)
Megosztott 5. hely: Rézangyalok
(Cojocaru Antonia, Forisca Evelin, Sipos Gaudi Andrea), Muszka asztalosok
(Gyerkó Sámuel, Muntean Judit, Czo
guly Vilma)
A vetélkedőt követően dr. Bálint
Ágnes közel 50 perces, kivetítéssel egybekötött műv észettörténeti
előadást tartott a brassói Fekete templomról, majd Török László, csernátfalusi evangélikus lelkipásztor mutatta be
a templomban őrzött Hunyadi-kelyhet
és mesélte el annak jelentőségét.
Az immáron délutánba nyúlt rendez
vényt közös ebéd, végül a közeli, négy
falusi Néprajzi Múzeumba szervezett,
tárlatvezetéssel egybekötött látogatás
zárta.
A vetélkedő döntőjéről összeállítást
készített a Brassai TV, amely 2013.
márc ius 4-én került adásba (az
interneten megtekinthető: www.
brassaimagyaradas.ro – Brassai TV –
2013 – március 02.).
A rendezvényt a magyarországi Ba
lassi Intézet, a két szervező egyesület
kapcsolattartását a magyarországi
Emberi Erőforrások Minisztériuma –
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
támogatta. A résztvevők étkeztetését
támogatta Benedek János gazdálkodó.
Deák Rezső VI. oszt., Apáca: Új
apácai ház / Alkotóművészeti-díj

Hosszúfalu
Sipos Bandi András, közhonvéd,
földműves (Mikár: 103.)
Sipos Gaudi András, közhonvéd (KF:
37.)
Sipos János, közhonvéd, földműves,
(Mikár: 103.)126/140 honvéd zászlóalj, (Hosszúfalu KF: 37.)
Stefan János, közhonvéd (KF: 37.)
Stefán Márton, közhonvéd, napszámos (Mikár: 103.)
Szabó György, közhonvéd (KF: 36.)
Szabó József, közhonvéd (KF: 37.)
Szabó Péter, közhonvéd (KF: 36.)
Szabó Péter, közhonvéd (KF: 37.)
Szén András, közhonvéd, földműves
(Mikár: 103.)
Tamás György, közhonvéd, napszámos (Mikár: 103.)
Tamás Mihály, közhonvéd (Mikár:
103., KF: 37.)
Tomos Ilkó János, közhonvéd (KF:
37.)

Támogassa jövedelemadója
2%-ával a HMMT-t!
A 2012-es jövedelem után befizetett
adó alapján kitöltött űrlapokat május 25ig lehet benyújtani a helyi adóhivatalhoz.
A HMMT adatai:
Asociaţia Culturală Maghiară
din cele şapte sate
CUI: 14314771
Cont bancar IBAN:
RO70BRDE080SV05848600800
Köszönjük támogatásukat!
A tavalyi támogatást a Zajzoni Rab
István Középiskola két gyerektánccsoportjának működtetésére
fordítottuk.
Gödri Ferenc Béla,
Keresztvári iskola, VII. o.
Irányítótanár: Lőrentz Éva Noémi
Drága Ottó,
szeretettel hívlak Bodolára, hogy
tudjam megmutatni a Béldy László
kastélyát, de a mostani időben fel van
újítva. Most a bodolai Polgármesteri
Hivatal van az épületben a földszinten.
Fent szobák vannak. Régebb ott volt
egy tó is, amely közepén volt egy kis
sziget, akol sok madárnak volt fészke,
minden félének. A királyok nagyon
védték a fészkeket, hogy legyen több
madár: vadréce, vadliba, gólya és sok
más. Egy kötőhídon tudtak elérni a
fészkekhez. A kastély pincéjében volt
találva több titkos járat, alagutak, ahol
lóháton lehetett menni és a szekérrel
is. Ezek az alagutak elvezettek Béldy
Pál kastélyához, ahol a falban találtak
egy pisztolyt. A második alagút a Mi
kes kastélyhoz vezet. És a harmadik
Brassóba vezet.
Az én kedvenc helyeim: a Béldy
László udvaron, az erdőn egy vad
meggyfa alatt, a Béldy Pál kastélya
háta mögött és a focipályán. Ide mind
elviszlek, ha meglátogatsz!
Szeretettel várlak Bodolán,
Béla

Tóth András János, közhonvéd (KF:
37.)
Tóth János, közhonvéd, földműves
(Mikár: 104.)
Török Gy. Pál, közhonvéd, napszámos (Mikár: 103., Török György /
KF: 36.)
Török György, közhonvéd (KF: 36.)
Török János, közhonvéd (KF: 38.)
Török Máté József, közhonvéd (KF:
37.)
Török Pál, közhonvéd (KF: 37.)
Vajda András, közhonvéd (KF: 37.)
Vajda György, közhonvéd (KF: 38.)
Vajda Márton Mihály, közhonvéd
(KF: 37.)
Vajda Mihály János, közhonvéd (KF:
37.)
Zsigmond András, közhonvéd (KF:
37.)
Pürkerec
Ajcsa András, közhonvéd (KF: 38.)
Barti Márton, közhonvéd (KF: 38.)
Barti Pál, közhonvéd (KF: 38.)
Barti Péter, közhonvéd (KF: 38.)
Buna Márton, közhonvéd (KF: 38.)
Buna Márton, közhonvéd (KF: 38.)
Buna Mihály, közhonvéd (KF: 38.)
Buna Mihály, közhonvéd (KF: 38.)

Kovács Lehel István

Utcanevek

Térképet szeretnénk készíteni Négy
falu régi magyar utcaneveivel, így
megkérünk mindenkit, aki be tudja azo
nosítani a már szinte feledésbe merült
régi neveket írjon szerkesztőségünkbe,
vagy a klehel77@yahoo.com e-mai
címre, vagy telefonáljon a 0744251245
számra.
Köszönjük!
Bácsfalu: Alámenő, Oláhmenő, Alsóveres utca, Arszenye sikátor, Berecki
sikátor, Tyúkszaros, Borcsa utca, Buda
sikátor, Falnagy utca, Farkasdomb
utca, Felső-veres utca, Gilák utca,
Geszken, Gogalika, Gyerkó utcája,
Határ utca, Inátye utca, Irimiák utcája (Irimie utca), Kereszt sikátor, Kert
mögötti széles utca, Középhatárba
menő utca, Kútfő utca, Marha sikátor,
Mátyás utca, Moldován sikátor, Nisztor
sikátor, Odor sikátor, Péter János utca,
Románpap utca, Sikátor a templomhoz
(Templomhozi sikátor), Szekerán utca,
Szekeres sikátor, Tanorok utca, Tatrangi sikátor, Tiberjek utca, Tiber sikátor,
Veresútalja.
Türkös: Ángor, Ángor utca, Borostyén, Geszken, Mártis utcája, Tanorok utca.
Csernátfalu: Alsó Vásár utcába járó
sikátor, Ángor, Ángor utca, Bléba utca,
Cinterem, Geszken, Határrész utcács
kája, Hegy utca, Kolcsár utca, Pancsó
utca, Sánta János utca, Tanorok utca,
Tehéncsorda utca, Tikos János utca.
Hosszúfalu: Aldea, Alsó-tanorok,
Alsó-templom utca, Babicsán, Babu
utca, Barb u, Belu, Bulgeria utca,
Drekulhegy utcája, Felső-oláh utca,
Furulik, Gologán, Gutlu, Gyorgyina
utca, Határ utca, Határpatak utca,
Ijnina utca, Kert melletti utca, Magyar
utca, Malom utca, Nyárosvölgye utca,
Paraipan, Pál, Pelin, Pervu, Popia utca,
Roskován, Roskulec utca, Serbánhegy
utca, Szent Ilie hegy utca, Tanorok utca,
Tessia utca, Tesztekalhegy utca, Tisz
tapatak utca, Tisztapatakon aluli utca,
Tomospatak utca, Vinies utca.

* Szerkesztőség: RO-505600 Négyfalu, George Moroianu utca (Nagyút) 87. szám * Telefon: 0268 / 275 773 *

