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Kolozsvár, 1896. szeptember 17., 

10. évfolyam, 211. szám:
Bátran mondhatnók, hogy párat-

lan a maga nemében az elvetemült-
ség, mely ebben a cikkben megnyi-
latkozik. Bátran mondhatnók, hogy 
a cinizmusnak, vak gyűlöletnek 
ennél undorítóbb példáját nem 
ismerjük.

Mert ha például a felvidéki tót, 
aki őslakója ez országnak, vagy az 
erdélyi oláh, aki őslakónak képzeli 
magát, — éppoly együgyűen mint 
ellenségesen azt gondolná vagy 
gondolja, hogy neki haragudnia kell 
a honfoglaló Árpádra, amiért ezer 
év előtt úr lett ezen a földön: hát 
ez ugyan nagy bolondság, bűnös 
indulat; de van valami magyaráza-
ta. Akármilyen megvetendő is ez a 
magyarázat.

Hanem ha a szász ember beszól 
olyan hangon, mint a Kr. Ztg teszi; ha 
szász ember mondja azt szentségte-
lenítésnek, hogy fölállítják a dicső 
honalapító emlékét, akinek e nagy 
ténye és az Árpád-utódok adomá-
nyai, egyéb rendelkezései nyomán 
kelt Erdélyben viruló életre a szász 
faj: az efféle merényletet csakugyan 
a lelki elvadultság páratlan jelének 
kvalifikálhatnék.

De nem tesszük.
Nem tesszük először azért, mert a 

„Kronstädter Zeitung”-ot nem tekint-
hetjük a szász közvélemény kifejező-
jének. Ez a lap az u. n. „zöldek” lapja, 
akik nagy kisebbségben vannak a 
szászság közt és akik ellen a mérsé-
kelt és eléggé hazafias gondolkozású 
többség élénk harcot folytat.

És nem tesszük másodszor azért, 
mert be kell vallanunk, hogy bűnré-
szesek vagyunk abban a határtalan 
tiszteletlenségben, vad tudatlan-
ságban, mely a Kr. Ztg. cikkében 
kifejezésre jut.

A „zöldek“ túlnyomóan a szász 
nép fiatalságából kerülnek ki; olyan 
elemből, mely még csak iskolában 
járt és tapasztalati ismereteket még 
nem szerezhetett az ország közvi-
szonyairól, a magyar nemzet anyagi 
és erkölcsi értékéről, történetéről 

és jogairól.
Mert mindezeket az ő iskoláikban 

nem tanítja senki; sem a szász, sem 
az oláh, sem a többi nemzetiségi 
iskolákban. Ezekben magyar erőről, 
magyar jogról, magyar kultúráról 
szó sincsen. Az a tanuló tizenkét 
hosszú iskolai esztendőn keresztül 
csak rosszat, csak gyűlöletest hall 
a magyarról; és erről a barbár faj-
táról jót hazudni csak annyit tanul, 
a mennyi ahhoz szükséges, hogy 
koronként felültetni lehessen ezzel 
az iskolafelügyelőket.

Ebben van a baj. Ezekből az isko-
lákból kerülnek ki az olyan tévely-
gők, a milyen a Kr. Ztg. cikkírója, a kit 
bizonyosan soha senki sem tanított 
meg arra, hogy ki volt Árpád, mi volt 
a magyar honfoglalás, minő szerepe, 
jelentősége volt egy ezredéven át 
a honfoglaló nemzetnek. Vagy ha 
emlegették neki mindezeket, két-
ségtelenül vagy nagyon felületesen 
vagy nagyon hazugul, ellenségesen 
emlegették.

Annak a fennebbi cikknek a forrá-
sa azokban a felekezeti iskolákban 
van, a melyek a mi védelmünk alatt 
rontják meg a másajkú fiatalság 
elméjét, érzelmeit.

Saját magunkra is haragudjunk 
tehát, mikor azt látjuk, hogy az 
Árpádok iránt hálára kötelezett 
szász ember le akarja söpörni az 
Árpád-emléket a Cenk ormáról.

A Brassói Lapok 1896. szeptember 
17-iki., 2. évfolyam, 111. száma be-
számol a brassói botrányos városi 
közgyűlésről. Érdekesebb viszont a 
fővárosi lapok beszámolói. Például:

Budapesti Hírlap, 1896. szeptember 
20., 16. évfolyam, 259. szám

Az Árpád-emlék Brassóban (Saját 
tudósítónktól)

Hogy a készülő Árpád-szobor 
ellen két ízben – mint az utolsó eset 
világossá tette, – az ide való túlzó 
románság neveletlenebb suhancai 
merényletet követtek el, köztudo-
mású dolog. E merénylet azonban 
semmiség volt ahhoz az erkölcsi 
merénylethez képest, melyet a zöld-
szászok vezérei román szövetsége-

seikkel egyetemben a tegnapi városi 
közgyűlésen akartak végrehajtani.

A Cenk-hegyén fölállítandó Ár-
pád-szobor leleplezése október 
18-án lesz. A tegnapi városi közgyű-
lésen a tanács fölhatalmazást kért 
arra, hogy a város nevében a szobrot 
átvehesse és Perczel miniszternek 
s kíséretének illő és tisztességes 
fogadására, s megvendégelésére 
2000 frtot folyósíthasson. Hogy a 
zöldszászok és a románok ellenezni 
fogják e javaslatot, arra mindenki el 
volt készülve, de azt még sem hitte 
senki, hogy ez alkalmat a magyar 
állam és nemzet ellen való kvalifi-
kálhatatlan támadásokra használják 
föl, és éktelenül izgassanak a hazai 
nemzetiségek közti béke ellen.

A támadást most is, mint rende-
sen, a zöldszászok vezére, Lurtz 
Károly vezette. Azt mondja, „semmi 
kifogása sem lett volna egy oly Ár-
pád-szobor ellen, melyen a melléka-
lakok a szászok kulturális munkájá-

nak személyesítői lettek volna. Ezek 
a szimbolikus mellékalakok azonban 
hiányoznak a szoborról s így maga 
az Árpád szobra a Cenk tetejére ál-
lítva nem egyéb, mint arculcsapása 
a szászoknak. Én tehát mint szász 
kijelentem, hogy méltóságomon 
alul állónak tekintem egy oly szobor 
átvételét, a melyet a szász történet 
teljes ignorálásával ily kiváló helyen 
állítanak fel. A mi pedig a miniszter-
nek és kíséretének megvendégelését 
illeti, határozottan ellene van, mert 
a város szegény s ilyen fölösleges és 
pazar költekezésbe nem bocsátkoz-
hatik. Figyelmezteti azokat, a kik a 
millennium ünnepségein tobzódni 
szeretnek, hogy a pezsgőbe, melyet 
isznak, ama szerencsétlenek könnyei 
peregnek, kik az adóvégrehajtótól 
elárverezett holmijukat siratják s 
bankett zenéjébe bele pörög ennek 
az adóvégrehajtónak árverezésre 
szóló dobja is.” 

(Folytatása a 3. oldalon.)
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Bencze Mihály

Ft. Tőkés László méltatása
(Folytatás.)
A román hatalom igyekezett el-

tüntetni a magyar emlékeket Brassó 
központjából. Többek között a magyar 
evangélikus és katolikus temetőket is 
felszámolták. A református egyház-
község presbitériumát pedig 1963 
februárjában a brassói „munkás nép 
érdekeire” hivatkozva arról tájé-
koztatták, hogy a környéken város-
rendezést fognak végezni. A kezdeti 
tervrajzokon a templom még a helyén 
maradt volna, csak a parókia és az 
iskola épületét tervezték lebontani, 
hogy oda építsék az Aro Palace szálló 
(akkori nevén Hotel Carpați) új szár-
nyát. Júniusban azonban a templom 
lebontását is elrendelték. A hatalom 
ekkor még azzal hitegette a közössé-
get, hogy a belváros egy másik pontján 
majd felépíthetnek egy hasonló épüle-
tet (később az ígéretek hamisnak bi-
zonyultak). A gyülekezet tervbe vette 
a Mártonhegyi templom megvásárlá-
sát is, amelyet a szász evangélikusok 
akkor már nem használtak, azonban 
a szászok nem adták el azt. A régi 
templomban 1963. december 8-án 
tartották az utolsó istentiszteletet, a 
bontásra pedig néhány nap múlva sor 
került. Itt azt is meg kell említenünk, 
hogy a brassói magyarság részéről 
semmi tiltakozás, semmi ellenállás 
nem volt, meghunyászkodtak, nem 
voltak képesek templomukat meg-
védeni. A következő vasárnapra a 
szászok átadták a bolgárszegi evan-
gélikus templomot, december 22-én 
pedig felszentelték az új templomként 
kijelölt tornatermet. Az egykori temp-
lom helyén épült fel az Aro Palace új 
szárnya és egy szökőkút. Az épület 
alapzata még évtizedekig látszott, 
azonban 1989 után kiásták, eltüntet-
ve utolsó nyomait is. 2013-ban a régi 
templom helyén emléktáblát avattak.

Tőkés László itt, Brassóban nagy 
figyelmet szentelt a fiatalsággal való 
érdembeli foglalkozásnak. Különleges 
vallásórái más felekezeti fiatalokat 
is vonzottak, itt ismerkedhettek meg 
azon erdélyi írókkal, akik index alá 
kerültek, valamint az Illés, az Omega 
és más magyar együttesek lemezei-
vel is. Több mint egy éven át szintén 
munkakörébe tartozott a Zernesti 
Missziói Egyházközség szórványgyü-
lekezeteinek a pásztorlása. Fájdalmas 
volt számára Désre való áthelyezése. A 
barcasági szórványvilág után ezennel a 
mezőségi „holt tenger” elnéptelenedő 
gyülekezeteivel találta szembe magát.

Tőkés Lászlót az állami és egyházi 
hatóságokkal szembeni ellenállása, 
egyházi és kisebbségi természetű 
kritikai munkássága miatt törvény-
telenül kizárták a lelkipásztorok so-
rából. 1984–86 között több mint két 
évig munkanélküli volt. Az ezt követő 
tiltakozásoknak köszönhetően 1986-

ban nevezték ki segédlelkésznek, 
majd rendes lelkésznek, mégpedig 
Temesvárra. 1988–89-ben az egyházi 
állapotokat és a romániai falurom-
bolást bíráló megnyilatkozásaiért 
folyamatosan zaklatták. Az állami és 
egyházi hatóságok pert indítottak 
ellene, megfosztották szószékétől, 
és 1989-ben a szilágysági Menyő 
községbe száműzték. Erről a Ma-
gyar Televízió Panoráma, valamint a 
Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című 
műsorai is tudósítottak. Ez később 
kulcsfontosságúnak bizonyult, mivel 
az erőszakos kilakoltatás ellenében 
védelmére kelt hívek és a hozzájuk 
csatlakozó helybeliek megmozdulása 
robbantotta ki a temesvári népfölke-
lést, ami megindította a rendszerváltó 
romániai forradalmat. 1990-ben, a 
kommunista diktatúra bukása után 
rövid ideig a Nemzeti Megmentési 
Front Tanácsának tagja volt. A tagság-
ról később lemondott, legfőképpen a 
marosvásárhelyi „fekete márciussal” 
szembeni tiltakozásképpen.

A temesvári református templom 
falán lévő két táblán két módon írva 
egyazon dátum szerepel: „1989. XII. 
15.” és „15 XII 1989”, s négy nyelven 
adja hírül a világnak a hely s a nap 
történelmi jelentőségét. A magyar 
nyelvű szöveg a következő: „Innen 
indult a diktatúrát megdöntő forra-
dalom”. Tőkés László lelkipásztor és 
a temesvári ökumenikus gyülekezet 
fejében és szívében kezdődött e for-
radalom. 1989. december 15-én a 
román titkosrendőrség, a Securitate 
emberei kivonultak, hogy Tőkést – a 
hatóságokkal együttműködő akkori 
nagyváradi református püspök be-
leegyezésével – egy szilágysági kis 
faluba deportálják, de egyházának 
tagjai – és számos román anyanyelvű 
szimpatizáns – élőlánccal fogták kör-
be a templomépületet és a lelkészi 
lakást, majd Temesvár központi teré-
re, az Opera térre vonultak. Ekkor a 
tiltakozás már tömegméreteket öltött, 
és a kitelepítés elleni megmozdulás 
a kommunista rezsim elleni tünte-
téssé alakult át. A helyi pártvezetés 
elrendelte, hogy a katonák lőjenek a 
tömegbe, de ezt a tisztek megtagad-
ták, és átálltak a nép oldalára. Ezzel 
megkezdődött a kommunista vezetés 
eltávolítása, egyben az 1989-es romá-
niai forradalom is, amely egy héten 
belül győzedelmeskedett, s a Ceaușes-
cu házaspár rögtönítélő bíróság elé 
állításával és kivégzésével ért véget.  

1989 „szabadító karácsonyát” kö-
vetően, 1990 áprilisában az üldözött 
temesvári lelkipásztort a Királyhágó-
melléki Református Egyházkerület 
az elmenekült dicstelen elődje, Papp 

László helyébe püspökévé válasz-
totta. Új tisztségében reá hárult az 
ateista-kommunista rendszer által 
eltérített és megnyomorított egyházá-
nak a krisztusi-evangéliumi útra való 
visszavezetése, az egyházi „rendszer-
változás” irányítása. Püspöki minősé-
gében a Romániai Református Egyház 
újraalakuló Zsinatának társelnöke, 
majd a szintén helyreállított Magyar 
Reformátusok Világszövetségének 
alelnöke, utóbb pedig az elnöke.

Tőkés Lászlót a forradalmat köve-
tően megalakult RMDSZ tiszteletbeli 
elnökévé választották. 2003-ban ezt a 
tisztséget megszüntették. Ekkortól az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alapí-
tó elnöke. 2007-től az Európai Parla-
ment képviselője 2019-ig. 1990-ben 
az ő kezdeményezésére alakult meg 
a Sulyok István Református Főiskola, 
majd ennek jogutódjaként, 1999-ben 
a Partiumi Keresztény Egyetem, ame-
lyek akkoriban az egyedüli önálló ma-
gyar világi felsőoktatási intézmények 
voltak Romániában.  

Tőkés László 1989-ben az Ausztria 
és Magyarország közötti vasfüggöny 
lebontásának alkalmából rendezett 
Páneurópai Piknik részvevőinek tit-
kos úton üzenetet jutatat el, melyet a 
helyszínen felolvasnak és nyilvános-
ságra hoznak. Tőkés Lászlót számtalan 
személyiség látogatta meg, illetve fo-
gadta a romániai hatalomváltás után, 
csak néhány példa: 1990 januárjában 
Hans-Dietrich Genscher német külügy-
miniszter meglátogatja Temesváron, 
1990 márciusában találkozik George 
Bush-sal, az Egyesült Államok elnökével 
a Fehér Házban és Brian Mulroney-vel, 
Kanada miniszterelnökével Torontóban. 
1990-ben találkozik Antall Józseffel, a 
Magyar Köztársaság miniszterelnökével. 
1991-ben megbeszéléseket folytat Tom 
Lantos szenátorral, az Egyesült Államok 
Kongresszusa Külügyi Bizottságának 
elnökével. 1991-ben a Vatikánban II. 
János Pál pápa magánkihallgatáson fo-
gadja. 1996-ban Richard von Weizsäcker 
német államfőnél tesz látogatást. 1998-
ban találkozik Lech Walesával. 1998-ban 
fogadja a holland királynő. 2000-ben 
találkozik Mádl Ferenccel, a Magyar Köz-
társaság elnökével, 2001-ben pedig Józef 
Glemp lengyel kardinálissal. 2001-ben 

megbeszélést folytat Aleksander Kwas-
niewski lengyel elnökkel és Jerzy Buzek 
miniszterelnökkel. 2006-bant találkozik 
Sólyom Lászlóval, a Magyar Köztársaság 
elnökével, 2010-ben a dalai lámával. 
Tőkés László a Bálványosi Nyári Sza-
badegyetemen, illetve a Tusnádfürdőre 
átköltözött rendezvényen is rendszere-
sen részt vett, rendszerint Orbán Viktor 
miniszterelnök társaságában. Előadásait 
nagy érdeklődés fogadta.

Az új román hatalom már az 1990-
es évek elejétől komoly erőfeszítése-
ket tett lejáratására, népszerűségének 
letörésére. 1993-ban az amerikai 
Project on Ethnic Relations (PER) 
szervezet Neptun tengeri üdülőhelyen 
titkos találkozót szervezett a romániai 
magyarság és a román hatalom képvi-
selői között. Az RMDSZ részéről Bor-
bély László, Frunda György és Tokay 
György jelentek meg (felhatalmazás 
nélkül), és tárgyaltak, majd titkos 
megállapodást kötöttek. Tőkés László 
ez ellen tiltakozott. A Neptun-ügy ki-
váltotta az erdélyi magyar társadalom 
első komoly vitáját, amely magába 
foglalja azt a markáns törésvonalat, 
amely az elmúlt évtizedekben meg-
osztotta az erdélyi magyar politikát. 
Toró T. Tibor szerint Neptun révén 
vált ketté a szövetségen belül a kuruc–
labanc vonal. „A kuruc mentalitás 
autonómiában gondolkodik, a főhata-
lommal szemben akar kialakítani egy 
sajátos jogi állást, de közjogi struktú-
rával építene erdélyi magyar párhuza-
mos társadalmat szülőföldjén. A másik 
attitűd kormányzati szerepvállalás és 
kompromisszum által inkább beépülne 
a főhatalomba, Bukarestben keresné az 
igazat, kiindulva abból, hogy a magyar 
érdeket keresi” – hangoztatta a nép-
párt elnöke, hozzátéve: Neptun volt a 
legfontosabb kiváltó oka annak, hogy 
az RMDSZ-en belül létrejött a Reform 
Tömörülés, sőt oda vezethető vissza 
a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi 
Magyar Néppárt megalakulása is. Az 
Európa Tanácshoz történő csatla-
kozása előtt Romániának 1993-ban 
szüksége volt a magyar kisebbség 
legitimációjára, ugyanis az ET-nek 
bármelyik európai ország tagja lehet, 
amely deklaratíve elfogadja a jogál-
lamiság intézményét, állampolgárai 
számára pedig garantálja az alapvető 
szabadság- és emberi jogokat. 

(Folytatjuk.)
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Kovács Lehel István

Az Árpád-szobor 
felállítása 

(Folytatás az 1. oldalról.)
„A maga részéről fölteszi a mi-

niszterről, mint lovagias emberről, 
hogy nem fogja lábát elnyújtani az 
ellenség asztala alatt és nem fogadja 
el azt a bankettet, melyen őt Brassó 
városa egyáltalán nem szívén látja.”

Érdekes, hogy Lurtz drnak leg-
kitartóbb fegyvertársa ebben a 
szégyenletes campagneban két 
középiskolai tanár volt. Egyik a 
brassói ágostai evangélikus gim-
názium tanára, Lassel Jenő. Hogy 
minő szellem uralkodhatik ebben 
a gimnáziumban, azt elégségesen 
meg lehet ismerni Lassel tanár úr e 
beszédéből is, melyet azért tartott, 
hogy Otrobán Nándornak históriai 
fejtegetéseit helyre igazítsa. Otro-
bán ugyanis, nagyon helyesen, azt 
mondotta, hogy az Árpád szobrán 
a szász kulturális munkát ábrázoló 
szimbolikus alakokat azért nem 
lehetett alkalmazni, mert mikor 
Árpád ezt az országot elfoglalta, a 
szászoknak még híre-hamva sem 
volt itt. Lassel tanár úr ezt a nézetet 
helytelennek tartja, mert köztudo-
mású dolog, hogy a Barcaságot a 
szászok hódították meg kulturális 
munkájukkal.

Éppen ezért, nézete szerint, Árpád 
szobra fölállítva arra a pontra, a 
melyik az egész Barcaságon ural-
kodik, nem egyéb, mint folytonos 
emlékeztetés arra, hogy a szász-
ságnak leigázása a magyarság által 
napról-napra előhaladóban van. Az 
eszme, a mi ebben a szoborban meg 
van testesítve, nem egyéb, mint a 
magyarság erőszakos terjesztése 
a régi szász földön. Miután pedig 
mi ez eszmét elátkozzuk, el kell 
átkoznunk képviselőjét, a szobrot 
is. Abban a pillanatban, mikor a 
magyar ev. egyház küldöttei Né-
metországban járnak, hogy minket 
fajtársaink előtt elrágalmazzanak, 
mikor a magyar egyház jogot formál 
ahhoz, hogy a mi országos egyhá-
zunkat misszió területének tekintse, 
mikor az országos konzisztórium 
kénytelen volt a közoktatásügyi kor-
mányzatban nyilatkozó sovinizmus 
ellen tiltakozni, mi nem szövetkez-
hetünk ez irányzat képviselőivel. A 
mi érzelmeinket, melyek nemzeti 
életünk föltétlen védelmezésére 
vannak irányozva, ez a szobor sérti 
és a jelen politikai viszonyok között 
nem egyéb, mint a nemzetiségek 
állandó izgatása. Itt tehát a törvény 
ama rendelkezése alkalmazandó, 
mely büntetés terhe alatt tiltja a 
nemzetiségek egymás ellen való 
izgatását. E miatt Lurtz indítványát 
azzal egészíti ki, hogy „szólítassék 
föl a kormány, hogy ezt a szobrot, 
melynek léte nem egyéb, mint állandó 

izgatás a szászok és románok ellen, 
mentől hamarabb távolíttassa el.”

Vlaicu, a brassói román kereske-
delmi iskola tanára szintén a szobor 
átvétele s az ünnepségben való 
részvétel ellen volt, mert szerinte a 
tanács javaslata semmi egyéb, mint 
a románság belekényszerítése a 
millenniumi ünneplők soraiba.

Természetesen, a józan gondolko-
zású többség, nem lévén hajlandó 
Lurtz és Lassel urak fejtegetéseit 
méltányolni, a tanács javaslatát 
egész terjedelmében elfogadta, 
mire a zöldszászok és oláh szövet-
ségeseik tüntetőleg eltávoztak a 
gyűlésteremből.

Hogy a zöldszászok ily módon 
viselkedtek ebben a kérdésben, az 
egyáltalán nem lep meg itt senkit, de 
hogy Lassel és Vlaicu tanár urak ily 
módon izgathassanak a magyar ál-
lam és nemzet ellen s erről a tanügyi 
kormányzat még csak tudomást se 
vegyen, azon még mi, brassaiak is 
csodálkozunk, a kik pedig meg va-
gyunk szokva, hogy politikai tekin-
tetben a szászföldi tanfelügyelők és 
a nagyszebeni kir. főigazgató süke-
tek és vakok legyenek. Lassel tanár 
úr a magyar ágostai egyházat azzal 
vádolja, hogy külföldön a szászokat 
ügynökeivel elrágalmaztatja. Nem 
hisszük, hogy Lassel úr állítása igaz 
legyen, de azt tudja itt mindenki, 
hogy a Lassel úrhoz hasonló szász 
tanárok és papok szolgáltatják a Wa-
stian-féle Ungarns Tausendjührung 
in deutschem Lichte című röpira-
tokhoz az anyagot németországi 
irodalmi Strohmanok számára, csak 
azért, hogy e röpiratokat aztán ide-
haza terjesszék az ifjúság és a szász 
értelmiség között.
Amint a cikkből is kitűnik, a Brassó-

ban tevékenykedő „zöldszászok” 
egyik vezetője Karl Lurtz (1864–
1918) orvos, ügyvéd, politikus, a város 
főjegyzője volt. Mellette Karl Schnell 
és Karl Flechtenmacher tevékenyke-
dett. Többek között ők hárman hozták 
létre 1899-ben Brassóban a Szász 
Nemzeti Bankot (Sächsische National-
bank vagy Burzenländer Bank), amely 
céljául tűzte ki, hogy biztosítsa az 
erdélyi szászok politikai szerepválla-
lásához szükséges gazdasági hátteret. 
1901–1905 között dr. Lurtz Károly a 
magyar Országgyűlésben képviselte 
Szászhermány kerületét.

Lassel Jenő (Eugen Lassel) 1855–
1859 között Tübingen, Berlinben és 
Bécsben tanult, 1866 és 1899 között 
pedig a brassói szász gimnázium 

tanára volt.
Arsene Vlaicu a román kereske-

delmi iskola (ma Colegiul Naţional 
Economic „Andrei Bârseanu”) kémi-
atanára, valamint 1896–1919 között 
igazgatója volt.

Otrobán Nándor (Kőhalom, 1828. 
június 5. – Brassó, 1901. március 9.) 
orvosdoktor, honvéd ezredorvos. 
Brassóban és Kolozsvárt tanult, 1846-
tól a pesti egyetemen volt medikus. Az 
1848-as szabadságharc kitörésekor 
a 82. honvédzászlóaljba állt, több 
csatában vett részt és az 1849. július 
31-iki segesvári csatában hadnagy lett. 
Ezután Bécsben folytatta tanulmányait, 
ahol 1856. május 20-án orvosdoktorrá 
avatták. Később Karcag megválasztotta 
városi orvosnak; azonban 11 hónap 
múlva tanulmányai bevégzése végett 
visszatért Bécsbe, és 1857. május 
12-én sebészdoktor, május 20-án 
szülészmester lett. Olasz- és németor-
szági utazása után mint gyakorló orvos 
Brassóban telepedett le, ahol 1869-től 
fogva a 23. zászlóaljban ezredorvos 
is volt. Alapítója volt az első brassói 
petróleumgyárnak, tagja a megyei és 
Brassó városi törvényhatóságnak.

A Székely Nemzet, 1896. szeptem-
ber 21-iki, 14. évfolyam, 141. száma 
bővebben kifejti a többi hozzászóló 
véleményét is. Innen tudjuk meg, hogy 
az indítványt a tanács nevében Hintz 
(Hintz Ernő / Johann Ernst Hintz, 
1845–1920, ügyvéd, politikus, or-
szággyűlési képviselő) tanácsos ter-
jesztette elő, s higgadt előadás alapján 
azt elfogadásra ajánlotta.

„Legelsőbb Puscariu ügyvéd (oláh) 
szólt a javaslathoz, tiltakozik az ellen, 
hogy a millenniumi emléket a város 
polgármestere vegye át.” – tudósít az 
újság, majd kiemeli, hogy Lurtz Károly 
pejoratív, sőt alpári szavakkal illette 
az emlékművet: „Majd Lurtz Károly 
dr. beszélt a javaslat ellen, a luegeri 
szónoklatot megszégyenítő gyalázatos 
kifakadásokkal. Valóságos gúny – úgy-
mond – hogy az emlék vázlataképpen 
egy rongyot küldtek ide, melyen olyan 
alak van (Árpád), melyről nem tudni em-
berhez vagy állathoz hasonlít-e inkább?”

Vlaicu hozzászólásáról így ír a lap: 
„Blaicu (helyesen: Vlaicu) tanár (ro-
mán) azt mondja, hogy a hatóságot 
semmiféle törvény nem kényszeríti 
a hozzájárulásra. A nemzetiségeket 
egyszerűen oda akarják hurcolni az 
ünnepi menethez. Azt hiszi, hogy a ha-
tóság az emlék átvételével nagy gondot 
vesz magára. (A készülő merényletekre 
céloz.)” – tehát már az első pillanatban 
tudatosította mindenkiben, hogy a 

szobrot sok támadás, sőt merényletek 
is fogják érni.

A tudósítás alapján „Schnell orsz. 
képviselő (szász) védelmére kel a ja-
vaslatnak s azt mondja, hogy a szász 
kultúrát ábrázoló szoborcsoporto-
zatnak csak akkor volna helye, ha az 
emléket a város közepén állítanák föl. 
Már csak az országos botrány kikerü-
lése végett is ajánlja, hogy a javaslatot 
fogadják el.”

A szavazás eredménye végül 51 igen 
és 28 nem lett. Az újságíró hozzáteszi, 
hogy „A túlzók támadása a javaslat el-
len a brassói magyarság körében mély 
megbotránkozást keltett.”

A Brassói Lapok, 1896. október 
3-ikai., 2. évfolyam, 118. száma Brassó 
város képviselőtestületének üléséről 
számol be, és megjegyzi, hogy habár 
„megalakult az ezredévi emlékszobor 
felavatása alkalmából tartandó ünne-
pélyek rendezésére hivatott bizottság is 
az alispán elnöklete alatt és azóta hol 
ez a bizottság, hol annak albizottságai 
folyton üléseznek, tanácskoznak és 
dolgoznak, mindezen bizottságokban 
szász testvéreink vannak többségben 
és nekik jut az oroszlánrész a tanako-
dásból és az oroszlánrész a dologból.”

A készülőfélben lévő emlékműről 
fényképek is készültek: „A Cenk tetején 
felállítandó Árpád szobrának igen szép 
kivitelű két darab fényképét mutatta be 
ma Adleff Henrik fényképész szerkesz-
tőségünknek. Az egyik kép hosszában 
21, a második pedig 16 centiméter. 
Adleff fényképész ezek képeket több 
százakra menő sokszorosításban 
dolgozta ki, ha óhajtandó lenne, hogy 
ezen, ránk nézve érdekes képekből 
ki-ki a maga számára maradandó 
emlékül egyet megszerezzen. Amidőn 
Adleff fényképésznek ez igazán szépen 
sikerült munkájához gratulálunk, 
ajánljuk ezen fényképeket olvasóink 
figyelmébe. A nagyobbik fényképnek 
1 korona és 30 fillér, a kisebbiknek 1 
korona az ára. Megrendelhetők Adleff 
Henrik fényképésznél, Kapu utca 52. 
szám alatt. Esetleges megrendelése-
ket lapunk kiadóhivatala is elfogad.” 
(Brassói Lapok, 1896. október 6., 2. 
évfolyam, 119. szám.)

A felavatást megelőző napokban 
baleset is történt.

A Brassói Lapok, 1896. október 13-
ikai., 2. évfolyam, 122. számából erről 
a következőket tudhatjuk meg: „Múlt 
kedden az emlékszobor felépítése céljá-
ból emelt állványról a szél egy lajtorját 
ledöntött és az állvány alatt dolgozó 
Barta József bölöni születésű munkás fe-
jéhez vágta. Barta József feje két helyen 
betörött és most a kórházba fekszik.”

Minden nehézség ellenére az em-
lékművet sikerült felállítani, és az 
avatóünnepségre minden időben 
elkészült.
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Hlavathy Zsuzsánna

Népzenészek a barcasági
 csángó közösségben

Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő nyílt és 
meghívásos pályázatot hirdet évente, 
hogy a Csoóri Sándor Alapból a népi 
kultúra közösségteremtő műfajait tá-
mogassa. A program célja a magyar-
országi magyar és nemzetiségi, vala-
mint a határon túli magyar néptánc-, 
népzenei együttesek és népdalkörök, 
tárgyalkotó népművészeti alkotókö-
zösségek tudásátadásának elősegíté-
se, szakmai munkájának fejlesztése, 
a közösségek megerősítése. Továbbá 
a magyar népi kultúra, népművésze-
ti értékek társadalmi elfogadottsá-
gának, beágyazódásának fokozása, 
alapértékként való kezelése is.

A 2020-as pályázati kiírás nyomán 
támogatásban részesült a négyfalu-
si Kéknefelejcs Néptáncegyüttes a 
Népzenei együttesek, népdalkörök 
szakmai támogatása, a közösségek 
megerősítése kategóriában. 

A pályázat célja a A Kéknefelejcs 
néptáncegyüttes zenekarának szak-
mai támogatása volt. Az elnyert ösz-
szeg által két zenész továbbképzésé-
re, egy harmonika kihangosítására, 
hangszerkellékekre, valamint 5 fő 
fellépő ruhájának készítésére kapott 
az együttes támogatást. 

*
A pályázat által szeretnénk hang-

súlyosan támogatni a zenekarunkat 
és zenészeinket is. Mivel egy nép-
táncegyüttes nemcsak a tánccal nye-
ri el a nézők szívét, hanem a zenével 
is, fontosnak tartjuk, hogy a zenekar 
is fejlődjön. Habár zenekarunk nem 
nagy méretű, mégis, nagyon nagy 
jelentőségű, hogy élő zenével tudjuk 
kísérni műsorainkat. Fontos egy fo-
lyamatos továbbképzést biztosítani 
a zenészeknek is, annak érdekében, 

hogy minél autentikusabban és gör-
dülékenyebben csendüljenek fel új-
ból az elmúlt idők dallamai. Az ehhez 
szükséges továbbképzést a sepsi-
szentgyörgyi művészeti iskola bizto-
sította. A 2020-2021-es tanévben két 
zenész vett részt a programban. 

*
A hangszerek korszerűsítése és 

karbantartása úgyszintén nagyon 
fontos. Zenekarunk egyik fő eleme 
a harmonika. Ez a Barcaságnak az 
egyik jellegzetes hangszere, így nél-
külözhetetlennek tartjuk fellépése-
inkkor. A harmonika egy különleges 
hangszer, nem fordul elő mindegyik 
zenekarban, ezért a hangosítása sem 
annyira egyszerű, és nem minden-
kinek kézenfekvő. A sikeresség ér-
dekében egy jellegzetes mikrofont 
vásároltunk, ami biztosítani tudja fel-
lépésekkor a minőségi hangosítást. 

A viselet a hovatartozást jelzi: rész-
ben egy csoporthoz való tartozást, 
részben egy tájegységhez való kö-
tödést. A pályázati támogatás által a 
zenekar öt zenésze kapott fellépő ru-
hát. A ruhát a barcasági csángó férfi 
öltözet alapján állítottuk össze: nad-
rág, ing, öv, kalap. 

*
A pályázat által nyújtott támoga-

tás nagyot lendített a zenekari tagok 
hangulatán. A járványhelyzet ellené-
re hetente találkoznak gyakorolni, 
tanulni a tagok. Közben új személyek 
érdeklődtek és jelentkeztek a csa-
patba. A zenekar, bár a Kéknefelejcs 
Néptáncegyüttes zenészeinek a mag-
jából áll, nyitott új tagok felvételére, 
valamint arra, hogy kiszolgálja más 
együttesek repertoárját is. A magyar 
közösség kicsi a szórványban, ezért 
szükséges az összefogás, a közös 
munka és egymás megbecsülése.

Hochbauer Gyula, Szén Ibolya

beszédfonal
amelyet Bálint András Számadás 

című könyve indított el
1.

Türkösből a Balogh család – egy kis 
változtatással – beleegyezett, hogy ki-
írják családjuk történetét: Balog István 
családja már nem tudta, hogy apja is 
ott esett el mellette. (Balogh a használt 
neve az ifjú Istvánnak is, de az egyházi 
anyakönyvben is van, amikor h nélkül 
írják.) Akkora nagy volt a veszteség, 
annyi halottat siratott a család, hogy 
a gyerekeknek csak az apa elvesztése 
maradt meg. Most, a könyv megjelené-
se után értesítettem őket.

Balog István felesége Kiss Sára volt. 
Kiss Sára dédnagyapám testvére volt. 
1888-ban árván maradtak. Apjuk, Kiss 
János akkor halt meg, amikor azt a házat 
építették, amelyben dédnagyapám la-
kott. Kötelességének tartotta a testvére-
it segíteni, amivel tudta. Ezért ismerem 
ennyire a rokonokat. A barátság a két 
család között nagyapámék idejében is 
fennállt. Kiss Sárának az I. világháború-
ban meghalt férje, Balog István, apósa 
Balogh István, legkisebb fiútestvére 
Kiss Mihály(?), és nővérének Kiss Ka-
tának legnagyobb fia Gödri István. Ezt 
a veszteséget öt kisgyereknek megma-
gyarázni nem lehetett. Két szemszögből 
írták le azt, hogyan élte meg a család 
a menekülést. A nagyfiú és a középső 
lány családja emlékezett ugyanarra az 
időszakra és az ezt következőkre.

Anyjuk 1916-ban, mikor betörtek 
a románok Tömösön, szekérbe tett, 
amit tudott, és menekült öt gyerme-
kével Magyarország felé. A faluból sok 
család indult útnak. Az úton sokan 
elmaradoztak, beálltak itt-ott dolgozni 
a falvakban, de őt nem fogadták be öt 
kicsi gyerekkel. Eljutottak egészen 
Pest-Pilis helységbe, ahol egy gazda 
megsajnálta őket. Azzal a feltétellel 
fogadta be, hogy a fiúgyermek segít 
az istállóban, az anya pedig a házi 
munkákban. Így Kati, a legnagyobb 
lánygyermek ügyelt a három kicsire. A 
nagyobbik fiúnak az istállóban dolgoz-
ni volt a nehéz. Kati arra emlékezett, 
milyen nehéz volt egyedül dajkálni a 
három kicsit, amíg a menekülés alatt 
egyedül kellett vigyázzon rájuk, hiszen 
ő csak kilenc éves volt, a húgai közül 
Sári hat és Róza négy, öccsük András 
pedig kettő. A nagy fiú, István pedig 
csak két évvel volt nagyobb mint ő.

Miután megcsendesedett a helyzet, 
hazajöttek.

(Az információkat Tóth Sára és Pari 
Jolán meg Balog Anna szolgáltatta.)

Szén Ibolya
2.

Miklós Melinda küldte az alábbi ké-
pet, amely szerint dédnagyapja, Ham-
mas Péter első világháborús hősi halott 

adatai közül a születési év helyesbít-
hető: A Magyar Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum adatbázisa szerint 1885, A 
hosszúfalusi evangélikus egyházközség 
családkönyve (I.) szerint 1887. jún. 5., a 
családi sírkő szerint: 1883. 

Adataink alapján majdnem lehe-
tetlen eldönteni, hogy melyik a valós, 
hiszen mindhárom forrás pontos kell, 
hogy legyen. Egyik amiatt, mert a 
hadsereg adatnyilvántartójából való, 
a másik, mivel a születést az egyház 
is pontosan tartotta nyílván, a har-
madikról meg szinte hihetetlen, hogy 
a sirkőre pontatlan adat került volna.

A hősi halál helyszíne a https://
katonahőseink.militaria.hu. adatára 
szerint Karszow, Bálint András adata 
szerint Korzsowa, a sirkőre Herzsova 
van vésve. Ennél az adatnál a sirkő 
felirata pontatlan. 

A helynevek írásában valameny-
nyi felhasznált forrásban elírásokat 
tapasztaltunk, különösen a galíciai, 
sziléziai és orosz nevek esetében, ami 
miatt nehéz is az akkori települések 
némelyikét a mai nevével azonosítani. 
A https://katonahőseink.militaria.hu. 
adatárának a névhasználata a leg-
pontosabb, de ebben is bukkantunk 
helytelen helynévhasználatra.

Karszów ma egy falu Lengyelország 
délnyugati részén, Strzelin megyében, 
Alsó-Sziléziában. Bálint András adata 
ennek egy névváltozata kell, hogy le-
gyen, ugyanis ő 1916. aug. 18 és 1917. 
márc. 10 között azon a környéken 
szolgált a seregben.

A hősi halál időpontja a sírkőn: 
1915, Bálint Andrásnál és a https://
katonahőseink.militaria.hu. adatára 
szerint 1915. júl. 18., az egyházi csa-
ládkönyvben: 1916. Erre az adatra 
vonatkozóan valószínűnek tűnik, 
hogy a családkönyvben történt elírás. 

Megjegyzés: Továbbra is várom az 
adattár adataival kapcsolatos meg-
jegyzéseiket, köszönettel fogadom a 
helyesbítéseket és a kiegészítéseket.

Hochbauer Gyula


