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honvéd emlék A tömöSi SzoroSbAn

képek brASSóból éS környékéről - Adler lipót Fényképei után rAjzoltA cSernA 
károly - vASárnApi ÚjSág

„Az emlékoszlop egyszerű, de nemes 
ízlésű és szilárd. Magassága 5 méter, 
hossza 2 méter, mig szélessége 1.5 
méter. Mint képünkön látható, a régi 
Magyarvár ormán meglepő hatású fe-
hérlő köveivel a fenyvesek sötétzöld 
hátterében.” (Vasárnapi Újság 1892. 
XXXIX. 35. 599.old.).

A Magyar Mérnök- és Építész Egy-
letet 1867-ben alapították 627 taggal, 
s népszerűségét jelzi, hogy 25 év múl-
va már mű- és középítési, út-, híd- és 
vasútépítési, vízépítési, bányászati, 
kohászati gépészeti és gyáripari sza-
kosztályokba szerveződött közel 2000 
fős tagsággal büszkélkedhetett (http://
www.kislexikon.hu/magyar_mernok-_
es_epitesz-egylet.html#ixzz42LB-
wKVEB). Ez az erős szakmai egyesület 
állíttatta a tömösi honvéd emlékművet a 
Magyarvárnál.

Az emlékmű története eloszlatja az 
állítás kettős évszáma körüli homályt. A 
kövön 1879-es évszám azt az időpon-
tot jelöli, amikor megfogant az emlék-
mű ötlete. 1879 szeptemberében az 
egyesület erdélyi vándorgyűlést ter-
vezett. A tervben (A Magyar Mérnök- és 
Építész Egyletet Közlönye. 1879. VI. 
füzet 446. old.) még nem esik említés 
az emlékműről, és a vándorgyűlés 
résztvevőinek maximális létszámát 80 
személyben jelölték meg. „…szeptem-
ber 7-én indultunk Budapestről és szá-
munk az útközben csatlakozó tagtársak-
kal 130-ra növekedvén, különvonatunk 
este kilenc és fél órakor érkezett meg 
Kolozsvárra (…) Kedden, szeptember 
9-én virradóra Brassóba érkeztünk, hol 
a város és a megye kitűnőségei által 
szivélyesen fogadtatván, rövid regge-
lizés után különvonatunkkal elindul-
tunk kirándulásunk második célpont-
ja felé, a Brassó-predeáli vasútvonal 
megtekintésére (…) Délelőtti 11 óra 
felé végre rögtönzött lugasokhoz érkez-
tünk, amelyek alatt letelepedve jóízűen 
élveztük Gregersen Guilbrand t. tagtár-
sunknak és e vasútvonal fővállalkozó-
ja vendégszerető fogadásának fényes 
tanúságát. A felköszöntők egymást 
érték, éltetve mindenkit, ki e nagyfon-
tosságú és nehéz vasútvonal építése 
körül érdemeket szerzett. Indítvány 
is tétetett, Schwarczel Sándor titkár 
részéről, ki Kugler Mihály tagtársunk-
nak egy régebbi eszméjét felkarolva azt 
indítványozta, hogy a tömösi szorosban 
1848-ban elesett honvédeknek em-
léket emeljünk.” (A Nemere 1879.74. 
számában a 294. oldalon közölt tu dó-
sí tásában beszámolt az egylet ván-

dorgyűléséről, s a 295. oldalon azt 
állítja, hogy Ybl Miklóst kérték fel a 
terv elkészítésére.) – írták a műszaki 
kirándulás beszámolójában (A Magyar 
Mérnök- és Építész Egyletet Közlönye. 
1879. VI. füzet 554–555. old.). Az em-
lékműre ott helyben, a kiránduláson 
résztvevő egyesületi tagok körében 
végzett gyűjtés eredménye 200 forint, 
amelyhez adódott a kirándulási pénztár 
200 forintnyi maradványa. Hofhauser 
Lajos egyesületi tag az emlékműhöz 
szükséges 12 köbméter megmunkált, 
faragott követ a sajátjából ajánlotta fel 
(A Magyar Mérnök- és Építész Egyletet 
Közlönye. 1880. I. füzet, 120. old.). A 
kirándulásról szóló beszámoló időpont-
jáig 600 forintra egészült ki az e célra 
gyűjtött adomány (A Magyar Mérnök- 
és Építész Egyletet Közlönye. 1879. VI. 
füzet 555. old.).

A kiránduláson részt vettek: Ádám 
László, Ámon József, Bachmayer 
József, Baczó József, Barócs János, 
Beliczay László, Beretvás Sándor, 
Blitzmann Ferenc, Blum Gyula, Bókay 
Lajos, Brenner Vilmos, Bugát Ferenc, 
Butykay József, Czakó Lajos, Czigler 
Győző, Dittrich Lajos, Dobieczky Sán-
dor, Eckermann Ede, Eglmayer Adolf, 
Enyedy Albert, Erler Emil, Éjszaky Káro-
ly, Éltető Elek, Faragó László, Fábián 
János, Fehéry János, Feszt Vilmos, 
Fésüs Mihály, Fülöp Lajos, Gärtner 
Károly, Geduly József, Gerlóczy Károly, 
Grauszgruber György, Groffics Mihály, 
Grötschel Imre, Halászy Ferenc, Hanák 
Iván, Haris Demeter, Hegedüs Gyula, 
Hentz Antal, Herczog Lajos, Herczog 
Ödön, Heuffel Adolf, Hieronymi Károly, 
Hommelstein József, Hofhauser La-
jos, Hoffmann C. J., Horovitz Sámuel, 
Horsetzky Sándor, Horváth Alajos, 
Korváth Gyula, Horváth Samu, Hobert 
József, Incze Kálmán, Jamniczky Lajos, 
Jánosy Sándor, Jeney József, Jezer-
niczky Ferenc, Juhász Sándor, Kafka 
Károly, Kalecsinszky József, Kanovics 
Aladár, Kauzer József,  Kiesztler Fer-
enc, Klein Ede, Koch Henrik, Korbuly 
József, Kossina Károly, Kovácsy János, 
Kőrösy József, Krajcsevich Lajos, 
Krenner  József, Kugler Mihály, Kun-
váry Fülöp, Lánczy Tóbiás, Lerch Káro-
ly, Leutner Károly, Losonczy Dénes, 
Maetz Károly, Mrchart József, Markutz 
József, Meiszner Ernő, Meizner Ká-
roly, Miskovics Miksa, Nádory Vilmos, 
Neuschloss ödön, Ney Béla, Országh 
Sándor, Papp Zsigmond, Pekár Imre, 
Ifj. Perczel Mór, Pilitzer Jenő, Platzer 
Antal, Pompéry Elemér, Póka Kálmán, 

Pucher József, Pum József, Radnich 
Imre, Raisz Ede, Répássy László, 
Rosenthal Imre, Rózsa Péter, Röck 
Gyula, Schey Károly, Schmahl Hen-
rik, Schmiedt ottó, Schneider Alajos, 
Scholtz Róbert, Schönstein Sándor, 
Schwartz Mátyás, Schwartz Sándor, 
Sebők Kálmán, Spányi Kálmán, Stann 
Jakab, Steidl Imre, Sturm György, Suján 
Ferenc, Szegheő Géza, Szeles József, 
Szensák János, Szentpétery Károly, 
Székely János, Szilágyi Lajos, Szoko-
lay Kornél, Tartzalovics Sándor, Thaly 
István, Tolnay Lajos, Vágner Károly, 
Várjon Lajos, Velits Lajos, Weber Antal, 
Wein János, Windt Lajos, Zalay Ala-
jos, Zsák Hugó, Ybl Miklós (A Magyar 
Mérnök- és Építész Egyletet Közlönye. 
1879. VI. füzet, 555. old.).

Minderről az egyesület közlönye is 
tudósított, amit átvett a korabeli sajtó. 
Ettől kezdve az emlékmű 1881. szep-
tember 5-i felavatásáig a Nemere, a 
Vasárnapi Újság, a Magyar Polgár, az 
Eger, a Kolozsvár című lapok széles 
olvasóközönsége követhette az emlék-
műállítás történetét.

A mű- és középítészeti szakosztály 

(elnöke Ybl Miklós) pályázatot írt ki az 
emlékmű megtervezésére. A bíráló bi-
zottság a beérkezett 18 pályamű közül 
5–5 aranyat ítélt meg Tandor Ottó 
építész- és műegyetemi tanársegéd-
nek a „Körbeírt háromszög” jeligéjű 
II. számú tervéért és Hofhauser Lajos 
építésznek „Erdély” jeligéjű tervéért, de 
megvalósításra egyiket sem ajánlotta. 
E helyzetben Hofhauser Lajos felaján-
lotta, hogy addig készíti a tervváltozato-
kat, ameddig valamelyiket alkalmasnak 
nem találják kivitelezésre (A Magyar 
Mérnök- és Építész Egyletet Közlönye. 
1880. I. füzet, 121.old.).

1880. január 12-i gyűlésen a „Pro 
Patria” jeligéjű pályázat azonosítása 
után pótlólag kihírdették, hogy még egy 
dicséretes mű szerzője Meixner Károly 
(A Magyar Mérnök- és Építész Egyletet 
Közlönye. 1880. I. füzet, 121.old.).

A mű- és középítészeti szakosztály 1880. 
január 26-i, Ybl Miklós elnökletével tartott 
gyűlésén kivitelezésre elfogadta Hofhauser 
Antal (Hofhauser Lajos fia.) emlékműtervét 
(A Magyar Mérnök- és Építész Egyletet 
Köz lönye. 1880. I. füzet, 124.old.).

(Folytatása a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az 1880. április 3-i rendkívüli választ-

mányi gyűlés köszönettel elfogadta 
Brassó város tanácsának enged-
ményező határozatát a felállítandó hon-
védemlék ügyében (A Magyar Mér nök- 
és Építész Egyletet Közlönye. 1880. I. 
füzet, 234.old.).

Gärtner Károly Brassóban lakó e gye-
sü leti tag szerződést köt egy bras sói 
építőmesterrel a tömösi munkálatok 
el vég zésére. A Korel János brassói 
vál lalkozóval kötött szerződés sze-
rint, ez az alapozásra köbméterenként 
9 forintért, az emlék kőalkatrészeinek 
a vasúti állomástól a helyszínre való 
szállításáig köbméterenként 3 forint 
50 krajcárért vállalkozott (A Magyar 
Mérnök- és Építész Egyletet Közlönye. 
1881. III. füzet, 134.old.).

A Vasárnapi Újság 1880. december 
26-i száma elárulja, hogy az emlékmű 
két lépcsőből álló alapon emelkedő, 
portikusszerű építmény lesz faragott 
kövekből, egyszerű, nemes stílben. A 
nyílás helyén lesz az emléktábla a feli-
rattal, mely a tömösi szorosban elesett 
hősök emlékét megörökíti.

Az emlékmű feliratát az egyesületi el-
nökség szövegezte meg. 

Tolnay Lajos magyar államvasúti 
i gaz gató indítványozta, hogy az 1879-
ben a helyszínre kiránduló egyleti tagok 
fényképeivel egy albumot állítsanak 
össze, melyből egyet építsenek az em-
lékmű alapkövébe, egyet pedig helyez-
zenek el az egyesület könyvtárába.

A jegyzőkönyv hangneme bizakodó: 
„…az alapozás a helyszínen folya-
mat ban van, és ennek felállítása szer-
ződésileg biztosított, úgy hogy az em-
lék az idei nyár folyamában bizonyára 
elkészül.” (A Magyar Mérnök- és 
Építész Egyletet Közlönye. 1881. III. 
füzet, 278.old.)

Hofhauser Antal már 1880 decemberére 
részleteiben elkészítette az emlékművet.

Az egyesület kérésére a magyar 
királyi államvasutak igazgatósága vál-
lalta, hogy az emlék köveit Budapest-
ről Derestye állomásig ingyen szállítja 
el. A Nemere című helyi lap közvetíti 
a magyar királyi államvasutak aján-
latát, hogy a felavatásra „valamennyi 
berándulónak közbeeső akármelyik 
állomástól érvényes félárú menetked-
vezményt engedélyezett.”

Az emlékművet tervező Hofhauser 
Antal vezette az emlékmű felállítását is 
(Vasárnapi Újság, 1881. XXVIII. évfo-
lyam, 48. szám, 7662.old.).

Több korabeli újság is tudósít az ese-
ményről. A Magyar Mérnök- és Építész 
Egylet Közlönye a saját nézőpontját 
érvényesíti:

„A tömösi honvédemlék leleplezése. 
Tagtársaink előtt ismeretes, hogy 
e gye sületünk az 1879-ik és augusz-
tus havában rendezett műszaki kirán-
duláson elhatározta, hogy a tömösi 
szo rosban elvérzett honvédeknek hősi 
feláldozásuk színhelyén emlékoszlo-
pot emel. Az egyesületi tagok hazafias 
buzgóságának köszönhető, hogy ez 
emlék a jelen év folyamán elkészült és 
f. é. szeptember 25-én (Vasárnapra e-
sett.) ünnepélyesen felavattatott.(…) Az 
ünnepnek az időjárás nem kedvezett. 
(…) A program szerint a brassói egy-
letek, melyek az ünnep rendezéséhez 
lelkes közreműködésükkel hozzájárul-
tak, délelőtti 10 órára a pályaudvar-
ban zászlósan, szalagosan jelentek 
meg, az ünnepen résztvevő közönség 
is nagy számban gyülekezett. A bev-
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árandó vonatnak 1 óra késése volt, s ez 
a programot megzavarta. Végre a vonat 
megérkezett. Az érkezőket a brassói 
hatóság és fényes közönség élén Bren-
nenberg polgármester szíves, udvarias, 
meleg szavakkal fogadta, a Mérnök- és 
Építész Egylet megjelent tagjait Éjszaky 
Károly vezette, ki a lelkes fogadtatást 
megbízói nevében megköszönte.

A közönség az egyszerűen, de ízlés-
sel feldíszített indulóházban várta az 
indulást, de számítás ellenére annyira 
felszaporodott, hogy a rendelkezésre 
álló különvonatot a megérkezett vonat-
tól vett kocsikkal kellett megszaporítani. 
A városi zenekar hymnuszokat zengett, 
míg a gyönyörűen feldíszített lokomotív 
a vonattal előállt, és füttyével jelent-
kezett, hogy az elindulásra készen áll. 
Zsúfolásig telt meg a hosszú vonat. 
Zene és énekszó és lelkesedett él-
jenzések közt indult el, és robogva vitte 
a zarándokokat a szenthelyre.

A vonat 20 perc alatt a Tömösi szo-
rosba érkezett, és a Magyarvár előtt 
megállt. A lelkes szállítmány kiszállt. 
Meglepő látvány tárult szemei elé. A 
Magyarvár ormán a műemlék, a feny-
vesek hóval zománcozott zöld lombjai 
által képzett háttérből teljes hatás-
sal emelkedett ki, — a sziklagerincet 
környező ormok és lejtékek, nemkülön-
ben az alant elterülő gyepes lapály a 
környékbeliek csoportozatokat alakító 
sokasága és feldíszített fogataik ál-
tal  voltak ellepve; a tábortűzek égtek, 
körülöttük vidám, pezsgő élet — lel-
kesítő fogadtatás az érkezőknek, a 
havasokról visszhangzó éljenek, — az 
érkezettek vegyülése a csoportokba, 
ott felmelegedés a lángoló tüzeknél, — 
ölelkezések, barátkozások, … leírhatat-
lan látvány, melyet a háttért elfoglaló, 
fehérben és zöldben váltakozó páratlan 
tájkép remekké, gyönyörűvé varázsolt. 
A kegyetlen hideg, a Nemere szele, a 
hóval vegyest zuhogó eső a szikláról 
visszapattant nyílvesszőként vesztette 
el a hatását.

Nők, férfiak a helyenkint sáros tala-
jon, és helyenkint lomos fűvön át sűrű 
esőben hatoltak fel a „magyar várra”. Az 
érkezőket a műemlék talapjánál egy régi 
honvéd fogadta rövid lelkes szavakkal. 
Az ünnep kezdetét vette. A dalárdák a 
magaslatokon, külön csoportozatokban 
voltak elhelyezve. Felzengett A szózat. 
Utána egyesületünk képviselője, tagtár-
sunk Éjszaky Károly lépett az oszlop 
lépcsőzetére (…) 

A magyar hymnus zengése mellett 
hullottak alá a műemléket fedő leplek. 
Most következett a legmeghatóbb je-
lenet. Miután Brassó város egyletei 
koszorúikat átnyújtják, a környékbe-
li községek képviselői jelentek meg 
egymás után az oszlop zsámolyán, 
hogy arra rövid mondatok mellett 
községeik nevében rakják le a kegyelet 
jeleit, a szebbnél szebb koszorúkat. De 
itt nem addig van, hogy „képviselő”, ha-
nem hogy ezek mind egy szálig Lányok, 
csinosnál csinosabb, szebbnél szebb 
lányok voltak, kik tájviseletük szerint 
ünnepiesen öltözködve adták meg az 
ünnepnek a festői jelleget. Kiválóképp 
a csángó lányok tűntek ki. Oláhokkal 
lakván vegyest a hétfalusiak, és népvise-

letöket egasálván (kiegyenlítve), mind a 
saját magyar, mind az oláh viseletből a 
szebbet, az ízlésesebbet tartották meg, 
ami most valóban festői csinosság-
ban nyilatkozik. A hétfalusi megannyi 
község megjelent, sokan az ünnepelt 
események kortársai, sőt azok egyes 
részleteiben résztvevők.

A dalkör éneke után Jánó Lajos tanár 
lépett elő és szavalta el szép alkalmi 
ódáját, mely kitörő lelkesedést keltett.

A dalárdák másik csoportja hymnust 
énekelt. Ezután ismét egyesületünk 
képviselője, Éjszaky Károly lépett az 
emelvényre (…), és az emlékoszlop 
keletkezésének történetéről beszélt.” 
(A Magyar Mérnök- és Építész Egyletet 
Közlönye. 1881. V. füzet, 471–479. old.)

Az emlékmű felállítását követő 1881. 
november 5-i választmányi gyűlésen 
„A titkár jelentést tesz a tömösi hon-
védemlék felavatásának ünnepéről.” 
Jegyzőkönyvi köszönetet mondanak 
Hofhauser Lajos tagtársnak, aki-
nek a nagylelkű anyagi áldozata az 
emlék létesítését annyira segítette. 
Köszönetet mondanak Hofhauser An-
tal tagtársnak, kinek érdeme az em-
lék tervének elkészítése. Köszönetet 
mondanak Éjszaky Károly tagtársnak, 
akinek érdeme az ünnepély fényes 
sikere. Köszönetet mondanak Gärtner 
Károly brassói magyar királyi főmérnök 
tagtársnak. Köszönetet mondanak 
Schwarczel Sándor tagtársnak, aki 
az emlékmű állítását indítványozta (A 
Magyar Mérnök- és Építész Egyletet 
Közlönye. 1881.VI. füzet, 558.old.).

A pénzügy beszámolóból kiderül, 
hogy az egyesület még tartozik 60 forint 
69 kajcárral Korel János brassói vál-
lalkozónak. A javaslat, hogy a hiány o -
lyan tagok adományaiból pótolják, akik 
a kiránduláson nem vettek volt részt, és 
eddig még nem adakoztak (A Magyar 
Mérnök- és Építész Egyletet Közlönye. 
1881. III. füzet, 286. old.).

A szónok beszéde zárlataként Brassó 
szabad királyi város polgármesterének, 
mint törvényes képviselőnek adja át a 
műemléket.

Az 1910-es évekre az emlékosz-
lopot az idő kikezdte, s esedékessé 
vált kijavítása. A munkát Szele Béla, 
a Brassói Lapok akkori főszerkesztő-
je kezdeményezte. A főjavítás 1912 
júniusára, a tömösi csata évforduló-
jára elkészült és pompás ünnepéllyel 
akarták felavatni a munkát. 

Nemzeti ünnepély a Tömösi-szo-
rosban. A tömösi 49-es honvédem-
lék restaurálására a brassói magyar 
egyesületek megbizottaiból alakult 
szoborbizottság, mint már több ízben 
jeleztük, f. hó 22-én, vasárnap..., és 
egyben a tömösi csata évfordulóját 

megünnepelni.
Az ünnepélyre az előkészületek 

lázasan folynak. A rendezőségnek 
sikerült a kolozsvári máv „Összhang” 
zenekarát megnyernie arra, hogy 
a felvonulásnál és az ünnepély-
en közreműködjék. Az összes hazai 
egyesületek átiratban lettek felhíva 
testületileg való részvételre és a szobor 
megkoszorúzúsára, és több egyesület 
már be is jelentette, hogy zászlója alatt 
testületileg kiván a nagyszabásúnak 
i gér kező ünnepélyen részt venni.

A rendezőség a város közönségével 
a következő, holnap kifüggesztendő 
falragasz útján közli az ünnepély meg-
tartását és a szükséges tudnivalókat.

A nemzeti dicső múlt halhatatlan hő-
seinek az emlékezetére f.é. junius 22-
én, vasárnap d.e. 11 órakor a Tömö-
si szorosban levő honvédemléknél 
Nemzeti ünnepélyt rendez a brassói 
magyar egyesületek kiküldöttjeiből a  la-
kult szoborbizottság.

Legyen ezen az ünnepélyen minden 
igaz magyar jelen, hogy leróhassa a 
névtelen hősök iránti hála és kegyelet 
adóját.

Az ünnepély sorrendje:
1. Közének: Himnusz
2. Megnyító beszédet mond Szele 

Béla dr., a szoborbizottság elnöke.
3. „A Tömösi szorosnál” Alkalmi 

költemény. Írta: Szilágyi György, sza-
valja Vermessy Emil.

4. Ünnepi beszédet tart Szombati 
Béla dr.

5. A szobor megkoszorúzása külön-
böző egyesületek által.

6. Záróbszéd: Tartja Kerekes Károly, 
a szoborbizottság alelnöke.

7. Közének: Kossuth Lajos azt üz-
ente.

Az ünnepélyre d.e. fél 10 órakor a 
nagy állomásról külön vonat szállítja a 
kirándulókat.

A résztvevő egyesületek reggel 
háromnegyed 9 órakor gyülekeznek a 
Kapu utca bolonyai torkolatánál levő 
térségen és innen pont 9 órakor in-
dulnak a zászlóik alatt a kolozsvári 
„Összhang” zenekarával az állomásra.

Este 8 órakor Brassóban, az ipar-
egylet kerthelyiségében a kolozsvári 
„Összhang” zenekar hangversenyt ren-
dez.

Kedvezőtlen idő esetén az ünnepély 
június 29-én fog megtartatni.

A rendezőség. (Brassói Lapok. 1912. 
138.szám. 5.)

Sajnos annyira rossz idő volt, hogy 
az előadást el kellett halasztani. A 
Brassói Lapok 146. száma megismétel-
te a felhívást és a Műsorrendet (Brassói 
Lapok. 1912. 138.szám. 2. old.), de 
hiába keressük a következő szám-
ban az eseménybeszámolót, mert az 
ünnepség akkor is elmaradt. A sajtó 
szövegárjában bő 8 hónap múlva buk-
kanunk ismét az emlékoszlopra vonat-
kozó hírre.

(Folytatása a 3. oldalon.)
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(Folytatás a 2. oldalról.)
Nemzeti ünnepély a Tömösi-szoros-

ban. A Tömösi 48-49-es honvédemlék 
restaurálási munkálatai még a múlt 
évben befejezést nyertek. Az emlék-
oszlop jó karba van helyezve, dísz-
es ráccsal van körülvéve, körülötte 
a fák meg lettek nyírva, úgy hogy a 
nemzeti dicsőségünket hirdető em-
lékoszlop messziről látható legyen. A 
restaurálás befejezése alkalmából a 
szoborbizottság a múlt évben nemzeti 
ünnepélyt tervezett, de azt a rossz idő-
járás miatt nem tarthatta meg. A szob-
orbizottság azért úgy határozott, hogy 
azt az elmaradt ünnepélyt az idén fog-
ja megtartani június 22-én (Ezt az es-
eményt örökítheti meg az utóbbi évek 
sajtójában 1881-es avatóünnepségként 
népszerűsített kép.), vasárnap, a tömö-
si csata évfordulóján. Erre való tekin-
tettel a nemzeti napra minden évben 
rendezni szokott ez évben a szokottnál 
nagyobb arányok ban a szoborbizottság 
fogja rendezni, természetesen, az össz-
es magyar egyletek és tanintézetek 
bevonásával.[...] (Brassói Lapok. 1913. 
92. sz. 5. old.)

1936. december 16-án, Vasile Chir-
vo  ase, Bácsfalu akkori jegyzője le-
velet intézett a hadsereg főparancs-
nokához, amelyben kéri, hogy az ú.n. 
Honvédek dombján álló emlékművet 
a románság nevében bontsák le. A 
községi irattárban, amely ma a Brassó 
megyei Állami levéltárban található, 
nincs nyoma intézkedésnek. (Veres 
Emese-Gyöngyvér megjegyzése. A 
bácsfalusi evangélikus egyházközség 
története. Négyfalu, 2011. 44. old.) De 
a szöveg hangneme ellenséges, olyan 
tartalmi csúsztatásokkal, amelyek iga-
zol ják, hogy szerzőjük számára sem a 
kegyelet nem fontos, sem az egykori 
tények. Amögött, hogy a Brassói EMKE 
szervezetre fogta a szoborállítást – 
noha ez bizonyára büszkén vállalta 
volna – az ellene szervezett ellensé ges 
hangulatkeltés lehetett:

Bácsfalu község elöljárósága
6/936. sz. Titkos

A Hadsereg Vezérkarához
Bukarestbe
Alulirott Chirvoase Vasile, a Brassó 

megyei Bácsfalu község jegyzője tisz-
telettel van szerencsém jelenteni:

Bácsfalu község területén és tulaj-
donában a Tömös völgyének Honvédek 
dombja pontjánál, a Marienhof fogadó 

közelében van egy vaskerítéssel óvott 
emlékmű, amely a Kossuth-pártiak 
1848/49-es harcát jelképezi azokkal az 
oroszokkal szemben, akik a Kárpátok 
szorosán át érkeztek a lehanyatlott 
Osztrák-Magyar Monarchia császára 
és királya megsegítésére.

Az ádáz küzdelemnek ezen a helyén 
a magyar hadseregből több négyfalusi 
csángó esett el – ám mondják, hogy 
egy orosz tábornok is. Emlékként állí-
totta 1867 táján ezt a műemléket a 
Dalárda volt irredenta szervezete, és 
amelyet fel lehetett újítani, és amelyre 
látható betűkkel vésték az adakozók 
nevét, akik között dr. Szele Béla híres 
brassói ügyvéd neve is szerepel, aki 
a volt brassói románellenes lapnak, a 
Brassónak az igazgatója volt.

A román hadseregnek a Tömö-
si-szoroson a magyar védsáncok 
elfoglalásáért való bejövetele alkal-
mával az emlékművet golyószórózták, 
de még sértően áll a járókelők előtt.

Az önök jóindulatú figyelmébe ajánl-
juk, azzal a kéréssel, hogy rendelkez-
zenek azonnali megsemmisítéséről, 
amit nyomatékosan követel e térség 
román eszméje és Havasalföld volt 
határában.

K. Bácsfaluban, 1936. december 16-án.
Községi pecsét és olvashatatlan aláírás.

Ezután bő 50 esztendeig a maga 
méltóságában élt a szobor.

Az 1990-es év felé haladva me-
grongálták. A javításokra két csoport is 
szerveződött. 

Egyik: Nagy Béla, Koritár Károly, 
Gazdag Árpád, Gyenge András, akik 
1990. áprilisában végeztek komoly re-
no válást.

Másik: Kiss Budai Gábor, Sipos Attila, 
Orbán Attila.

A tömösi csata 150 évfordulója hely-
színi megünneplésének előestéjén is-
meretlen tettesek piros-sárga-kék fes-
tékkel belocsolták az emlékművet.

2009 folyamán a díszes vaskerítést 
ismeretlen tettesek levágták és eltűn-
tették.

2011. május-júniusában a Hétfalusi 
Magyar Művelődési Társaság a ma-
gyar országi Garaboncziás Egyesület 
támogatásával, négyfalusi vállalkozók 
és a Zajzoni Rab István Középiskola 
segítségével léckerítést tettek az em-
lékmű köré.

2013-ban ismeretlen tettesek az em-
lékmű köré tett kerítést elhordták.

dr. beNcze MiHály

bosNyáK zoltáN és Hétfalu

Hegedűs András volt miniszterelnök 
A történelem és a hatalom igézetében 
(Budapest, Kossuth könyvkiadó, 1988.) 
megírta, hogy amikor 1944 ok tóberében 
illegális kommunista szer vez kedésért 
letartóztatták, Kutrucz Gi zella és két 
másik lány csempészett be neki hamis 
papírokat és pénzt, elő ké szítendő 
a szökését, majd amikor a rabokat 
szállító vagonból sikerült meg szökniük, 
egy ideig Kutrucz szerzett neki búvóhe-
lyet Móricz Zsigmond örökbefogadott 
lányának Baross utcai könyvüzletében. 
Hegedűs András egyebek mellett ter-
vezte a Kutrucz Gizella, korunk hősnője 
című dolgozat elkészítését is. Pünkösdi 
Árpád, aki Rákosi életéről a máig talán 
a legjobb összefoglalást készítette, 
megemlíti, hogy az SZKP XX. kon-
gresszusának idején, 1956. április 
4-én Kutrucz volt a Pártközpont tele-
fonügyeletese, akinél Rákosi is, Gerő 
is gyakran érdeklődött a Moszkvából 
jövő hírekről. Murányi Gábor, a legú-
jabban hozzáférhető levéltári adatok is-
meretében írt cikkében megemlíti, hogy 
Kutrucz régi pártmunkásként dolgozta 
le életét a Pártközpontban, különböző 
kisebb-nagyobb beosztásokban.

A történetünk azzal indult, hogy Kut-
rucz Gizella 1971-ben Budapesten, a 
csillebérci üdülőtelepen egy telekrészt 
akart bérelni, és a bérleti szerződésen 
Bosnyák Zoltán és felesége nevét 
tüntették fel tulajdonosként. Tudta, 
hogy a bérbeadó Bosnyákot háborús 
bűnösként kivégezték. A nyolcvanas 
évek közepére megkapta Bosnyák 
Zoltán halotti anyakönyvének máso-
latát a X. kerületi Tanácstól, amelyből 
kiderült, hogy Bosnyákot 1952. október 
4-én végezték ki a budapesti Gyűjtő-
fogházban. Közben nyilvánvalóvá vált 
az is, hogy egy adminisztrációs ha-
nyagság miatt nem vezették keresztül a 
vagyonelkobzást. Kutrucz észrevételeit 
továbbította az államapparátus felé, de 
Grósz Károly semmitmondó válasz-
levele után az MSZMP KB Ellenőrző 
Bizottsága 1987. december 14-én párt-
ellenes magatartása és tevékenysége 
miatt kizárta az MSZMP tagjai közül. 
Kutrucz kizárásának oka minden bi-
zonnyal az volt, hogy annak idején 
belebotlott a Bosnyák-ügybe. Kutrucz 
az Ember Judit kamerája előtt 1985-
ben elmondta az egész, általa ismert 
Bosnyák-ügy történetet, de a Hagyd 
beszélni a Kutruczot címen elkészült 
dokumentumfilm vetítését azonnal betil-
tották. Szerencse, hogy az írott szöveg 
kijutott nyugatra, és a Kanadában meg-
jelenő Meno című magyar nyelvű lap 
azt folytatásokban leközölte, valamint 
a Szabad Európa Rádióban is beol-

vasták.
Bosnyák Zoltán (Budapest, 1905. 

január 2. – Budapest. 1952. október 4.) 
– édesapja Bosnyák Pál szűcssegéd, 
édesanyja pedig Buresch Anna – 1927-
ben végezte a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem tanárképző szakát. Első 
tanulmánya 1930-ban jelent meg a 
kis példányszámú Cél című fajvédel-
mi folyóiratban. A lap szerkesztője 
ekkor Méhely Lajos zoológus egye-
temi tanár, akadémikus volt. Bos-
nyák hamarosan Méhely jobb keze 
lett, és Méhely hatására elkezdett a 
zsidókérdéssel foglalkozni. Méhely 
Lajost zsidóellenes megnyilvánulásai, 
miatt a Népbíróság 1946-ban népel-
lenes és háborús bűnökért első fokon 
tíz évre, majd másodfokon, 1949-ben 
immár jogerősen hat év fegyházra 
ítélte (Fővárosi Levéltár, VII. őrzési 
egység /ő. e./ 235/950). Az élet furcsa 
fintoraként 1952-ben, amikor Méhely a 
váci fegyházban raboskodott, és már 
nagyon rossz egészségi állapotban 
volt – egy éven belül meg is halt –, az 
ugyanott raboskodó és nemhivatalosan 
börtönorvosként dolgoztatott Dénes 
Béla, a magyar cionisták egyik vezetője 
harcolta ki számára, hogy naponta fél 
liter tejet kaphasson, mert addigra már 
szinte semmit sem tudott enni. Bosnyák 
miközben 1931-től 1944-ig tanárként 
dolgozott Budapesten, nemcsak szer-
kesz tője lett a Cél lapnak, hanem más 
szélsőjobboldali újságoknak is: Harc, 
Egyedül vagyunk, Függetlenség. „Ér-
demei elismeréseként” 1943. január 
elsejével kinevezték az akkor létreho-
zott Magyar Zsidókérdés Kutató Intézet 
igazgatójává, és ebben a minőségében 
adja ki a Harcot is. 

A Bosnyák család 1944 végén elme-
nekül Magyarországról. Előbb Ausztriá-
ba, majd Csehszlovákiába mennek.

Titokban Bosnyák 1945 májusában 
egy napra visszajön Magyarországra, 
de az itthoni lapokból megtudja, hogy 
háborús bűnösként keresik, ezért 
továbbmenekülnek Romániába. Ott 
rejtőzik el felesége rokonainál, Hosszú-
faluban. Budapesten a Népbíróság 
1946. április 5-én háborús és népel-
lenes bűncselekmények miatt elrendeli 
letartóztatását, ún. nyomozó és figyelő 
levelet bocsátanak ki, majd április 23-
án elfogatóparancsot adnak ki. Ez 
alapján Svájctól kérik letartóztatását és 
kiadását, nyilván azért, mert olyan in-
formációja van a nyomozó hatóságnak, 
hogy ott rejtőzködik (Fővárosi Levéltár: 
XXXV. 4.f.001255/195). Bosnyák még 
egyszer körülnéz Magyarországon 
1948-ban sógora, Partin András nevére 
kiállított útlevéllel, hogy tovább tud-
nának-e szökni nyugatra. Itt tölt három 
hetet, majd úgy látja, hogy a szökés 
nem valósítható meg, ezért vissza-
megy Romániába. Itt továbbra is rejtőz-
ködik, de most már felveszi a kapcso-
latot Muráti Lilivel, a negyvenes évek 
magyar filmcsillagával, aki 1944 végén 
elmenekült Magyarországról, és ekkor 
a Spanyol Rádiónál dolgozik. Bosnyák 
1949 áprilisában küldi el első tudósítá-
sait Bereghy Zoltán néven. 

Ezekben a levelekben-tudósításokban a 
romániai kollektivizálással, az ál lamosítással, 
az orosz csapatok garázdálkodásával, az 
egyházak üldözésével stb. foglalkozik. 

(Folytatása a 4. oldalon.)

ice, HMMt

P á ly á z at H o s s z a b b í t á s
Az Ifjúsági Caritas Egyesület és a 

Hétfalusi Magyar Művelődési Tár-
saság a Főszereplő emlékeink a 
Barcaságon című alkotópályázatának 
beadási határidejét 2016. április 11-
én 24.00-ig meghosszabbítja. 

Az eredeti pályázat kiírása meg-
található a Hétfalu 2016. márciusi 
számában.

A díjátadó időpontja: a 2016. április 
21-i Iskolatörténeti vetélkedő (Zajzoni 
Rab István Középiskola, Négyfalu).
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A Zajzoni Rab István Középiskola 

Diáktanácsának kiadványa
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Az idén 4. alkalommal szerveztük 
meg a Március15-4falu mozgóversenyt, 
melyet a Zajzoni Rab István Középisko-
la Diáktanácsa (ZRI DT) és a Barcasági 
Csángó Egyesület együttműködésével 
sikerült lebonyolítani. 

A mozgóversenynek az volt a sze re-
pe, hogy a barcasági diákokat össze-
rázza, hogy nemcsak egyénként, de 
csapatként is fejlődhessenek. A fej-
lődésük nemcsak tanulásból és a 
történelmünk megismeréséből áll, ha-
nem a szórakozásból is és az együtt 
töltött időből is. A résztvevők száma 
korlátlan, ezért évről évre többen jelent-
keznek. Az idén összesen 115 diák vett 
részt a versenyen, 11 felügyelő és javító 
tanár, 10 önkéntes és 15 szervező. A 
résztvevők 3–5 fős csapatokat alkot-
va jelentkezhettek online a versenyre, 
kitöltve egy jelentkezési lapot. 

Mivel a verseny több helyszínen zaj-
lik, a csapatok mindenhol kisebb fela-
datokat kapnak az előre megszabott 
és elküldött anyagból. A komolyabb 
feladatok mellett a csapatok kreativi-
tását is felmértük, hisz mézes pogácsát 

díszítettek, különböző helyzetmego-
ldásos feladatokat oldottak meg, kép-
ver set alkottak és még egy Flappykard 
nevű akadálypályát is teljesítettek. A 
versengés mellett a szórakozásnak is 
helye volt: az általunk berendezett „Pil-
vax” kávéházban, ahol önkénteseink 
teát szolgáltak fel, illetve az udvarra 
felragasztott élő képkeretben lehetett 
fotózkodni. 

Köszönjük szépen a Fényes Ven dég-
lőnek, a négyfalusi magyar tanácso-
soknak, a Yurtának, az UnicSpotnak, 
a Duotracknak, a Frézia Mánia vi-
rágüzletnek, a Timega Designnak, a 
Moonworknak a támogatást, hisz a 
segítségük nélkül nem jöhetett vol-
na létre ez a rendezvény. Köszönet-
tel tartozunk a HMIK tagjainak is, akik 
önkéntes munkájukkal hozzájárultak 
az esemény sikeres lebonyolításához. 
Továbbá köszönjük szépen a tanárok 
és a szülők segítségét. 

Reméljük, hogy mindenki jól érezte 
magát, és szeretettel várunk az V. Már-
cius15-4falu mozgóversenyre.

eZRIvel előre!

Megjelent Brassóvármegye Hivatalos 
Lapja 1916. április 13-iki számában:

A m. kir. minisztériumnak 1123-1916. 
M.E. sz. rendelete a tyúktojásnak hús-
vét kor szokásos festése és más ily ki-
készítése tárgyában.

A m. kir. minisztérium a háború ese-
tére szóló kivételes intézkedésekről 
alkotott törvényes rendelkezések alap-
ján a következőket rendeli:

1. A tyúktojásnak a húsvéti ünnepek al-
kalmából szokásos festése vagy hasonló 
kikészítése, továbbá az ily festett vagy ki-
készített tyúktojásnak forgalomba hoza-
tala az ország egész területén tilos.

2. Aki a jelen rendelet rendelkezését 
vagy a hatóságnak a jelen rende-

let alapján kibocsátott rendelkezését 
megszegi, az amennyiben cselek-
ménye súlyosabb büntető rendelkezés 
alá nem esik, kihágást követ el és 
1914:L.t.c.9-a értelmében két hónapig 
terjedhető elzárással és hatszáz ko ro-
ná ig terjedhető pénzbüntetéssel bünte-
tendő.

3. Ez a rendelet kihirdetésének nap-
ján lép életbe és kihirdetéséről a he-
lyi hatóság az illető helyen szokásos 
módon gondoskodni köteles. A rende-
let hatálya Horvát-Szlavónországokra 
nem terjed ki.

Budapest. 1916. április 4. 
Gróf Tisza István s.k. m. kir. minisz-

terelnök.

dr. beNcze MiHály

bosNyáK zoltáN és Hétfalu
(Folytatás a 3. oldalról.)
A román titkosrendőrség 1950. már-

cius 9-én letartóztatja, a bíróság pedig 
1950. december 28-án izgatás és tiltott 
határátlépés miatt tízévi fogházra ítéli. 
A magyarországi antiszemita uszító 
újságírói tevékenysége miatt nem 
vonják ott felelősségre. Az 1951-es 
későbbi, magyar vádiratban az jelenik 
meg, hogy Romániában kémkedésért 
ítélték el. Bosnyákot 1951 elején a Fe-
kete-tengeri csatorna építésére viszik, 
és innen kerül át Magyarországra 1951. 
szeptember 1-én, amikor a román 
szervek kiadják. 

Bosnyákot Magyarországon 1951. 
szeptember elején előzetes letartóz-
tatásba helyezik. A magyar rendőrség 
szeptember 17-én megkezdi kihall-
gatását, és 1951. szeptember 25-ére el 
is készül az első jegyzőkönyv. Ez alap-
ján szeptember 29-én a budapesti ál-
lamügyészség elrendeli, hogy a tárgy-
alásig maradjon letartóztatásban. Az 
ügyészség november 12-ére elkészíti 
a vádiratot. 1951. december 11-én 
elkezdődik a zárt tárgyalás, és a nap 
végére már meg is születik a budapesti 
megyei bíróságon a B.II. 001255/1951/2 
számú ítélet: halál és teljes vagyonel-
kob zás. Bosnyák a halálos ítélet kihir-
detése után, december 17-én kegyelmi 
kérvényt nyújt be az Elnöki Tanácshoz. 
Még a bírósági tárgyalás előtt tesz ja-
vaslatokat arra nézve, hogy hozzanak 
létre az ő közreműködésével Magyar 
Antifasiszta Intézetet, valamint az Ál-
lamvédelmi Hatóság Tudományos Ku-
tató Intézetét. A Történeti Hivatalban 
megtalálható (V-120779) az 1951. 
október 31-ei dátumú, saját kezű Bos-
nyák Zoltán-feljegyzés, amelyben egy 
ma beazonosíthatatlan, Miniszternek 
nevezett személynek igen részletesen 
kifejti elképzelését arra nézve, hogy mi-
vel kellene ezeknek az intézményeknek 
foglalkozniuk, ezen feljegyzésnek 
a teljes szövegét közölte Ungváry 
Krisztián a Szombat című lap 2002/3 
számában. Vallomásaim és tévedéseim 
címmel megírná, hogy saját világnézeti 
tévedéseinek mik voltak az okai, és is-
mertetné a fasiszta korszak különböző 
politikai pártjait, társadalmi szervezete-
it és ezek vezető személyiségeit. Az 
antiszemitizmus igazi okai Magyar-
országon; A középosztály árulása; A 

magyarországi plutokrácia igazi arca; A 
finánckapitalizmus kialakulása és ural-
ma Magyarországon; Marx–Lenin–Sz-
tálin; A szocializmus útja az elmélettől 
a megvalósulásig; Feudalizmus és ka-
pitalizmus–arisztokrácia és plutokrácia; 
Berlin–Moszkva–Peking; Geopolitikai 
és társadalom lélektani tanulmány; Épül 
a csatorna; Egy ország újjászületése. 
Az ÁVH részéről első téma megírása 
iránt mutatkozott érdeklődés, mert a 
Vallomásaim és Tévedéseim című mű 
elkészült. Magának a teljes dolgozatnak 
ugyan nem sikerült a nyomára bukkan-
ni, de bizonyos részei megismerhetők. 
Ezután már csak arról vannak doku-
mentumok, hogy a Legfelsőbb Bíróság 
Bosnyák fellebbezését szeptember ha-
todikán megtárgyalja és elutasítja (B. IV. 
00337/1952). Az Igazságügyi Minisz-
térium ezután a Legfelsőbb Bíróság El-
nökét 1952. szeptember 18-án értesíti, 
0096/1/1952 sz. alatt, hogy a halálbün-
tetés végrehajtható. 1952. október har-
madikán a budapesti megyei bíróság 
ítéletet hirdet. Eszerint „a Bíróság a 
Legfelsőbb Bíróság ítéletének Bosnyák 
Zoltán vádlottra vonatkozó részében 
jogerősnek és végrehajthatónak nyil-
vánítja, mert ellene további perorvo-
slat nem használható. A halálbüntetés 
végrehajtását 1952. október 4-én reg-
gel hét órára tűzi ki.” 

*
Bosnyák Csaba, a fiú is úgy tudja, 

hogy apját Romániában 25 évre ítélték 
a fennálló társadalmi rendszer elleni 
összeesküvés vádjával, de ez érthető, 
hiszen a Bosnyák-család sem ka-
pott semmilyen hivatalos értesítést az 
ítéletekről sem Romániában, sem Mag-
yarországon. Még apja bűnösségét sem 
hiszi el, hiszen szerinte apja egyetlen 
embert sem ölt meg. Bosnyák Zoltán 
Csaba nevű fia 1976-ban engedélyt ka-
pott arra, hogy Romániából áttelepüljön 
Magyarországra, majd Pakson elkezd-
hetett az Atomerőműben villa mos mér-
nök ként dolgozni. Az egyébként nem 
akármilyen szigorúságú felvételi folya-
matban elfogadták a fiatal Bosnyáktól 
azt az önéletrajzot, amelyben apjáról 
azt írta, hogy a háborúban eltűnt. Szak-
mailag elismertté kezdett vállni, amikor 
1982-ben családostul egy ausztriai tur-
istaút végén külföldön maradt, ahonnan 
Ausztráliába vándorolt ki.


