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Az idéni március 15-re szemelgettem 

né mi büszkeség-alapozót brassói és kő-
hal mi barátaimnak Bona Gábornak a sza-
bad ságharc katonáiról írt monumentális 
munkájából.

*
Brassóban született és/vagy el-

hunyt 48-as tisztek
1. Albrich Károly
Brassóban született 1812-ben szász 

csa ládból. 1827-ben hadfi az egyik 
szé kely határőrezredben. 1842-ben 
fő had nagy a porosz gyalogezredben. 
Zász ló al jával 1848 augusztus végén Ga-
líciából ha zaérkezik. Szeptember 20-án 
zász ló al jával Jellasics ellen harcolt. Részt 
vett a pákozdi csatában. Ezrede a hon véd-
se reg hez csatlakozott. Őrnagyi rangban 
ala ku latának parancsnoka Perczel Köz-
ponti Moz gó Seregénél. Részt vett Buda 
ost ro mában. A világosi fegyverletétel 
után Aradon előbb golyó általi halálra, 
majd 16 év várfogságra (február 5.) ítélik. 
1858-ban városi hivatalnok Brassóban. 
1867-ben a brassói honvédegylet tagja. 

2. Balogh Ferenc
Brassóban született, 1818-ben. Asz ta-

los mesterséget tanul. 1836-tól közvitéz, 
majd 1848. július 21-től őrmester a csá szá-
ri seregben. Ősszel átlép a hon véd ség hez. 
1849-ben hadnagy, majd fő had nagy A 
nagysallói csatában (április 19.) eltűnik.

3. Betzmann, Josef
Palankán született 1795-ben. Német. 

1809-ben hadfiként kezdte, majd al ez re-
des a 14. (csíki) határőrezredben. 1848. 
ok tóber 18-án az agyagfalvi gyűlésen a 
szé kely haderő udvarhelyszéki dan dá-
rá nak parancsnokává választják. Részt 
vesz a székelyföld védelmében. Dorsner 
ez re desével együttműködve Csíkszéket 
be hó doltatja a császáriaknak. 1849. ja-
nuár 24-én Csíkszeredán átadja ezrede 
ve ze té sét Gál Sándornak. 1849 nyarán 
az er dé lyi orosz-osztrák had kötelékében 
el le nünk harcol. Betegségben halt meg 
Bras só ban 1849. december 11-én.

4. Bíró János
Szatmár megyében (más adat szerint 

Bras sóban) született, 1830-ban. Császári 
ka tona. 1848-ban hadnagy a hon véd-
se reg be lépő ezredénél. Fogságba esik. 
1849-ban besorozzák az itáliai had szín-
tér re. Brassóban halt meg, 1853-ban.

5. Bodola Lajos
Markosfalván született, 1825-ben. 

Jogot vé gez Nagyenyeden. 1848-ban ön-
kéntes Gá bor Áron tüzérségénél. Július 
20-án a cári csapatok a Vöröstoronyi szo-
ros őr sé gével a Havasalföldre szorítják, 
ahol le te szik a fegyvert. 1879-ban haza-
tér, a föld mű velésügyi minisztériumban, 
majd állami fő mérnökként dolgozik 
Brassóban, itt is halt meg 1897-ben.

6. Friedrich Károly
Brassóban született 1816-ban. Őr mes-

ter lett a 62. gyalog- és az 1. hu szár ez red-
ben. 1848-ben honvéd hadnagy. Részt 
vett a délvidéki harcokban. 1849 már ciu-
sá ban Lenkey János ezredes segédtisztje. 
Au gusztus 12-én megsebesül Bánffy hu-
nyad nál. Zsibónál teszi le a fegyvert.

7. Gergely Sándor
Csicsókeresztúron született 1816-ban. 

Köz vitéz, 1848-tól őrmester a 62. gya-
log ezredben. 1848-ban átlép a hon véd se-
regbe. Hadnagy lesz . 1849 január ele jén 
Pesten fogságba esik. Kiszabadul. Bu dán 
ismét szolgálatra jelentkezik. Vé gül fő-
hadnagy Komárom átadásáig. 1867-től 
törvényszéki irodaszolga Brassóban, 
a helyi honvédegylet tagja. Brassóban 
hunyt el, 1870-ben. 

8. Illyés István
Brassóban született 1821-ben. 1842-

ben a 2. huszárezredbe sorozzák. 1848 
nya rán a szerb felkelők ellen harcol. Ősz-
szel csatlakozik a honvédsereghez. 1849. 
június 19-én főhadnagy ezredénél, 1849 
őszén besorozzák a császári se reg be.

9. Immer Frigyes
Brassóban született. Kovács mes-

ter sé get tanult. 1844-ben közvitéz. a 
2. hu szár ez redben. 1848. júliusában a 
hon véd ség hez szegődik. A Délvidéken 
szolgál. 1849. jú lius 5-én hadnagy lesz. 
1849. december 21-én besorozzák az 
52. gyalogezredhez. 1855-ben szerel le. 
1867. jegyző Cser nát faluban.

10. Jeszenkszky István
Marosújváron született 1832-ben. A 

bécsi Theresianumban végzett. 1848. szep-
tember 14-én belép a honvédségbe. Részt 
vesz az erdélyi, majd a bánsági har cok ban. 
Főhadnagy lett alakulatánál a bács kai had-
testben. 1861–1865 között az olaszországi 
magyar légiónál szolgál. 1866–1869 kö-
zött alszolgabíró Alsó-Fehér me gyében. 
1869-től honvéd hadnagy, vé gül alezredes, 
1888-ban nyugalmazzák. 1890-től a Brassó 
városi Honvédegylet tag ja, majd elnöke. 
Brassóban hal meg, 1915-ben.

11. Kabos János
Brassóba született 1806-ban. Császári 

had seregben szolgál. 1848 őszén ez re dé vel 
csatlakozik az erdélyi hon véd se reg hez, ahol 

számvevő hadnagy lesz, majd fő hadnagy a 
besztercei hadosztálynál. A sza badságharc 
után ismét hadírnok a csá szári hadseregben.

(Folytatása a 2. oldalon.) 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
12. Kemény Mihály
Makón született 1824-ben Tanítóképzőt 

vé gez. A szabadságharcban a tüzérségnél 
szol gál. 1869–1878 között Békés megye 
egyik országgyűlési képviselője. 1893-tól 
a Csanád megyei Honvédegylet elnöke. 
Bras sóban halt meg, 1903-ban, Makón 
te met ték el.

13. Kölványa Bálint
Brassóban született 1823-ban. Mé szá-

ros. 1847-ban közvitéz. 1848. júliusában 
őr mester a 62. gyalogezredben. Ok tó ber-
ben zászlóaljával csatlakozik a hon véd-
se reghez. Részt vesz a délvidéki har cok-
ban. 1849 februárjában átáll a temesvári 
csá szári várőrséghez. 1852-ben hal meg. 

14. Litsken Lajos
Brassóban született 1810-ben. 1828-

ban hadfi majd 1843-ban alszázados a 11. 
Szé kely huszárezredben. 1848 nyarán a 
dél vidéki szerb felkelők ellen harcol. Ok-
tó berben csatlakoznak a honvédsereghez. 
Már cius elején osztályával Erdélybe ve-
zény lik. Részt vesz Bem tábornok te mes-
közi hadjáratában. A szabadságharc után 
Nagy szebenben előbb kötél általi halálra, 
majd várfogságra ítélik. 1851 február vé-
gén kegyelmet kap. 1861-ben halt meg. 

15. Miesz Vilmos
Brassóban született 1824-ben. 1846-

ban önkéntes a 6. huszárezredben. Ok tó-
berben alakulatával csatlakozik a hon véd-
sereghez. 1849. februárjában fő had nagy 
ezrede erdélyi, majd bánsági had szín téren 
küzdő osztályánál. 1850. de cem be rében 
besorozzák a császári seregbe.

16. Móricz (Moritz) József
Gogerauban született 1803-ban. A sze-

ge di katonai nevelőintézetben végzett. 
1818-tól hadfi a 62. gyalogezredben. 
1848-ban ezrede 1. zászlóaljával Csík-
szeredából a Délvidékre indul, ahol részt 
vesz a szerb fel kelők elleni harcokban. 
Zászlóaljának pa rancsnoka. Császári 
őrnagy. Ok tó ber ben alakulatával csatla-
kozik a hon véd se reg hez. Novembertől az 
aradi ostrom-se reg ben küzd, majd 1849 
február elején Dé ván csatlakozik Bem 
táborához. Áp ri listól ezredesi rangban 
a fogarasi vár pa rancs noka. Július 12-én 
az oroszokkal ví vott fogarasi csatában 
csapatainak na gyobb részével fogságba 
esik. Nagy sze ben ben kötél általi halálra, 
ill. 10 év vár fog ságra ítélik. Olmützben 
raboskodott. 1851 februárjában kegyel-
met kap. Bras só ban hal meg, 1866-ban.

17. Müller János
Brassóban született 1808-ban. Ke res ke-

dő. 1829-ben önkéntes. 1848. má ju sá ban 
ezredével a magyar had ügy mi nisz té ri um 
parancsa alá kerül. Júniustól a szerb fel kelők 
ellen harcol. Ősszel csatlakozik a honvédse-
reghez. Hadnagyságig viszi. 1849. október 
5-én besorozzák a császári se regbe, ahol 
betegségben halt meg 1854-ben.

18. Pohl János
Brassóban született 1794-ben. 1848-

ban alszámvevő a 11. Székely hu szár ez-
red ben. 1848 őszén ezredével csatlakozik 
az erdélyi honvédsereghez, ahol fő had-
nagy lesz. A szabadságharc után ismét 
ha dírnok a császári hadseregben.

19. Rácz (Rátz) Sándor
Brassóban született 1821-ben. A sza-
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mos újvári katonai nevelőintézetben vég-
zett. 1848-ban hadnagy a sászári se reg-
ben. 1848. augusztus. 25-én fő had naggyá 
nevezik ki az 1. hon véd zász ló alj hoz. 
Nem vonul be. Az erdélyi szász va dász-
zászlóalj kötelékében ellenünk har col. 
Meghal Cremonában, Itália, 1859.

20. Rainer Gusztáv Alajos
Vidonbákon született 1815-ben. Né-

met. Az olmützi katonaiskolái végezte. 
1832-ben hadfi. 1848-ben főhadnagy a 
62. gyalogezred 2. zászlóaljánál. 1848 
ő szén részt vesz a délvidéki harcokban, 
majd alakulatával csatlakozik a hon véd-
se reghez. A bánsági hadtestben, 1849 
ja nu árjától a szegedi hadosztályban 
szolgált. Már cius végétől a bácskai had-
testben ré sze se Perczel tábornok sikeres 
támadó had járatának. A világosi fegyver-
letételnél esik fogságba. 3 év várfogságra 
ítélik. Haynau kegyelemben részesíti.

21. Remer (Kraemer, Krämer) József
Brassóban született 1822-ben. Ci pész-

mes terséget tanul. 1839-ben közvitéz, 
1844-ben tizedes a 62. gyalogezredben. 
1848. szeptember 23-án átlép a hon véd-
ség hez. Harcol Jellasics ellen. Őrmester, 
majd 1849-ben hadnagy. Augusztus 17-
én a császáriak Szakulon elfogják Lázár 
Vil mos ezredes Görgeihez intézett le ve-
lé vel. Besorozzák a 39. gyalogezredhez. 
1867-ben útmester Fogarason. 1890-ben 
Bot falván, a Fogarasszéki, ill. a Brassó 
me gyei Honvédegylet tagja. Brassóban 
hunyt el, 1900-ben.

22. Rezsnován Sándor
Született Brassóban. Órásmesterséget 

ta nult. 1837-ben órás volt Zomborban. 
1849-ben részt vesz a délvidéki har-
cok ban. Júliustól honvéd hadnagy. 
Világosnál teszi le a fegyvert. Meghalt 
Zomborban, 1868-ban.

23. Riedl Ferenc
Brassóban született 1832-ben. A kéz-

di vásárhelyi katonai nevelőintézetben 
ta nult. 1846-tól hadfi a 15. határőrezred-
ben. 1848 őszén ezredével csatlakozik 
az er dé lyi honvédsereghez. Részt vesz 
Há rom szék önvédelmi harcában. Június 
18-án főhadnagy a 84. honvédzászlóalj-
ban, a besztercei hadosztálynál.

24. Schmidt Albert
Kolozsvárt született 1821-ben erdélyi 

szász családból. Jogot végzett. 1842-
ben ön kéntes. 1847-ben hadnagy a 
Ga lí ci á ban. 1848 szeptemberében haza 
ve zény lik, és részt vesz a Jellasics elleni 
har cok ban. Főhadnagyként a hon véd se-
reg hez csatlakozott a feldunai hadtestben. 
A február 28-iki mezőkövesdi lovassági 
üt közetben 11 sebet kapott. A sza bad ság-
harc után egy évnyi vizsgálati fog sá got 
szenved Nagyszebenben. Brassóban te-
lepedik le, ahol a helybeli Honvédegylet 
tag ja. Meghalt Brassóban, 1889.

25. Székely Gergely
Kilyénben született 1822-ben Végzett 

ügy véd, Háromszék táblabírája. 1848. 
szep temberében hadnagy a 15. Mátyás 
hu szárezred Szentkatolnán alakuló osztá-
lyánál. Részt vesz Háromszék önvédelmi 
harcában. a 11. Székely huszárezredben. 

Kiss Sándor ezredes se géd tisztje. Július 
2. megsebesül a Kökös és Uzon között 
vívott ütközetben. A ki e gye zés után or-
szággyűlési képviselő. Sza bad ságharcos 
élményeit könyvben je len tet te meg 
Hetvenhárom év itthon cím mel (Brassó, 
1893.) Kilyénben halt meg, 1897. már-
cius 5-én.

26. Sztojanich (Stojanich) Miklós
Brassóban született 1803-ban. A bécsi 

Te resianumban végzett. Kilépett fő had-
nagy. Részt vesz a Jellasics elleni har cok-
ban. 1849 januárjától a Központi Moz gó 
Seregnél szolgált. Végigküzdötte a téli és 
a tavaszi hadjáratot. A világosi fegy ver-
letétel után kolerában halt meg Sar kadon.

27. Warneke Ferenc
Brassóban született 1823-ban.

Kőhalmi/kőhalomszéki születésű 
48-as szabadságharcos tisztek

1. Baumgarten József
Kő halomban született 1811-ben. 

Né met anyanyelvű. A 11. Székely hu-
szár ez redben századkapitányságig vitte. 
Részt vett a román felkelők ellen, a 
Nagy e nyed–Torda körüli harcokban. A 
felső-er délyi seregben. dec.ember11-től 
ve zér ka ri alezredes. A csúcsai ütközetben 
sú lyo san megsebesült. A fegyverletétel 
után 2 év várfogságra ítélték, de bünteté-
sét vé gül elengedték. 1861-ben halt meg.

2. Ottrobán Nándor
Kőhalomban született, 1828. június 

5-én. Brassóban, Kolozsvárt majd 1846-
tól a pesti egyetemen tanult. A sza bad ság-
harc kezdetétől 1849 áprilisáig nemzetőr, 
majd a 14. határőrezred honvédje. Részt 
vett a segesvári csatában. Itteni ér de me i-
ért Bem tábornok hadnaggyá léptette elő. 
A szabadságharc leverése után Bécsben 
or vosi oklevelet szerzett: sebész és szü-
lész. Olasz- és németországi utazását 
kö ve tően Brassóban telepedett le, ahol or-
vos ként működött. Az itteni honvédegylet 
tag ja, a március 15-ét szervező bizottság ál-
landó tagja. Az első brassói pet ro leum gyár 
alapítója. Gyógyászati szakíró. Mun kái: 
Borszék gyógyvizei. Ter mé szet tu do mányi 
szempontból leírta dr. Meyr Ig nácz. Né-
metből fordította. Brassó, 1863.; Látoga-
tás Erdély némely dél ke le ti fürdőhelyein. 
A magyar orvosok és természetvizsgálók 
1864. szept. Ma rosvásárhelyt tartott X. 
nagy gyű lé sének emlékéül. U. ott, 1864.; 
Elő pa tak és vidéke. U. ott, 1875. (Nagy 
Gusz táv val együtt). Brassóban halt meg, 
1901. már cius 9-én.

3. Tontsch Márton
Zsiberken született (Kőhalomszék), 

1822-ben. Szász. 1848-tól őrmester a 62. 
gya logezredben. 1848 őszén csatlakozott 
a honvédsereghez. Részt vett a bánsági 
har cokban. 1849. június 7-én Kátynál 
a 122. honvédzászlóalj főhadnagyaként 
fog ság ba esett. A szabadságharc  után 
be so rozták régi ezredéhez, ahonnan két 
év el teltével rokkantként leszerelik.

A Kárpát-kanyar hősei
1. Antos Ferenc
Rétyen született 1822-ben. 1848-as 

hon védőrnagy.
2. Antos János
Rétyen született 1819-ben. 1848-as 

hon véd alezredes.
3. Bihary Sándor
Rödön született 1823-ban. Jogot és te-

o lógiát végzett. 1848 tavaszától a ko lozs-
vá ri nemzetőrség tagja. 1849-ben honvéd 
fő hadnagy a brassói térparancsnokságon. 
Jú nius 23-án a brassói fellegvár őr ségével 
az oroszok fogságába esik. Fél év vizs-
gá lati fogság után szabadul. 1850–1856. 
csa ládi nevelő, majd németországi 
egye te meken tanult. 1860-ban a ma ros-
vá sár he lyi ref. kollégium tanára latt majd 
i gaz ga tója. Marosvásárhelyen halt meg, 
1903-ban. 

4. Duka Ferenc
Zemplén megyei születésű. 1848 no-

vem berében önkéntes lett. Decembertől 
részt vett a felső-tiszai harcokban, majd 
a tavaszi hadjáratban. Hadnagy ala ku-
la tá nál. 1850-ben besorozták a császári 
se reg be. 1859–1861 között az olaszor-
szági ma gyar légióban szolgált. 1862-ben 
ha za tért. Az 1870-es években az or szág-
gyű lés jegyzője. Később dohánygyári 
tiszt, 1890-ban igazgató Brassóban. 
Bu da pes ten hunyt el, 1914-ben.

5. Jánosy József
Oroszhegyen született 1801-ben. 

Nyug. hadnagy. Az agyagfalvi székely 
gyű lésen Udvarhelyszék nemzetőr őr-
na gyá vá választották. A székelyföld 
vé del me során fogságba esett. Nagysze-
ben be vételekor kiszabadult. Májustól a 
6.  (ud var helyszéki) határvédzászlóalj 
szer vezője és parancsnoka. Az oroszok 
betörésekor köz reműködött a tömösi 
szoros vé del mé ben. A szabadságharc 
után halálra, ill. 5 év várfogságra ítélték. 
Oroszhegyen halt meg, 1885-ben.

6. Kiss Sándor
Papolcon született. 1828-ban hadfi, 

1844-tól alszázados a 11. Székely hu szár-
ez redben. 1848 augusztusától a délvidéki 
szerb felkelők ellen harcolt. Októberben 
csat lakoztak a honvédsereghez. De cem-
ber től osztályának parancsnoka Bem 
se re gében. Végigküzdötte az Erdély fel-
sza ba dításával végződő hadjáratot. 1849. 
áp ri lis 10-től ezredes, ezredének pa rancs-
no ka. Májustól az erdélyi hadsereg bras-
sói hadosztályának parancsnoka. Június 
19-én a tömösi szorost védte a többszörös 
túl erőben levő orosz főerőkkel szemben. 
Jú nius 20-án megsebesült és fogságba 
esett. Öngyilkos lett Csernovicban 1849 
június végén.

7. Krasznay Pál
Szilos pusztán született (Dombóvár) 

1823-ben. Katonaiskolát végzett. 1846-
ban alhadnagy a 14. (csíki) ha tár őr ez red-
ben. 1848 augusztusától a szerb felkelők 
el len harcolt. Szept. 21-én súlyosan 
meg se besült. Felgyógyulása után az aradi 
ostromseregben szolgált. 

(Folytatása a 4. oldalon.)
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Bencze Mihály

M a g y a r - t ö r ö k  t e s t v é r i s é g

Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

László Gyula (Kőhalom, 1910. már-
cius 14.- Nagyvárad, 1998.június 17.) 

emlékére
*

Számtalan eredetmondánk porosodik 
könyv tárak mélyén, de ezek közül Kál-
mány Lajos (Hagyományok I–II, Vác, 
1974), Domokos Péter, Bíró Lajos (Kerek 
Is ten fája, Debrecen, 2002), és Baráth Ti-
bor (A magyar népek őstörténete, Püs ki 
Kiadó, 2008) kutatóknak sikerült sok 
eredetmondát helyesen értelmezni. Ezt 
az útvonalat próbáljuk mi is bejárni, és 
új adatokkal gazdagítani tör té nel mün ket. 
Itt szeretném megköszönni Tácsi Ist ván 
és Dr. Lónay Gyula történészek szak mai 
segítségét.

*
A továbbiakban őstörténeti szem-

pontból fog juk értelmezni a következő 
ere det mon dát: A magyarok és a törökök 
test vé rek, a török a magyart mai is el fo-
gad ja édestestvérének. Egy apától, de 
nem egy anyától származnak. A török 
volt az idősebb, az elsőszülött, s a mi kor 
az anyja elhalt, az apja feleségül vet te 
Delilát, a magyar édesanyját. Hogy aztán 
elszaporodtak, a török szol gájává tette a 
magyart, legyőzte, alatt valója lett. Ekkor 
a magyarok a Fe kete-tenger túlsó olda-
lán, hegy láb já ban, erdőségben laktak. 
Egyszer a tö rökök feje, mint alattvalóinak 
azt pa rancsolta, hogy csináljanak a szá-
má ra kardokat, hogy legyen elegendő, 
ha csatába ereszkednek. A magyarok 
hoz zá is láttak, készítették a kardokat, 
mi közben a fejök, 18 éves nagy szál fi-
a tal legény odajött s kérdezte: „– Mit 
csi nálnak?” „– Kardokat a töröknek, 
hogy legyen, ha háborúba megy”. „– A 
töröknek? – mondta bosszankodva – 
hogy még jobban alattvalójává te gyen 
bennünket? Ha már csinálni a kar tok, 
csináljatok kardot, ne ilye ne ket, hanem 
háromból egyet.. Éppen há rom volt már 
megcsinálva, a há rom ból azután egyet 
csináltak s elvitték a tö röknek megmutat-
ni, hogy jó lesz-e ek kora? A török nézi, 
forgatni akarja, nem bírja, haragra gyúl 
s kérdezi: „– Mit akartok ezzel a karddal, 
ki bírja ezt felemelni? „– Akár én is!” – 
mond ta a magyarok feje, az a nagy szál 
le gény. „– Te, taknyos?” Ennek sem 
kel lett több, fogta a kardot, össze da ra-
bol ta a törököt. Csak hamar hírül vitték a 
törököknek, hogy mit csinált a magyarok 
feje. A törökök mindjárt se reget küldöttek 
a magyarok ellen, de a magyarok egy 
szálig elpusztították őket, s ott hagyták az 
erdőt – mert még ak kor nem szántottak a 
magyarok –, el kerülték a Fekete-tengert, 
s az in nen ső részén telepedtek le. Ahol 
az u tán addig laktak, míg a török át nem 
jött a Fekete-tengeren, mert a török nem 
kerülte el, hanem átjött rajta, s új ra el 
kezdte háborgatni a ma gya ro kat, mire a 
magyarok ott hagyták a Fe kete-tenger in-
nenső oldalát is, és Ma gyarországba jöt-
tek. Az a fiatal le gény, ki a Fekete-tenger 
túlsó oldalán a törököt összedarabolta, 
azért volt o lyan dühös, vad, mert farkas-
tejet szo pott. Mikor a magyarok a törökök 
a latt valói voltak, a török úgy tett, hogy ha 
valami szép leányt, vagy asszonyt lá tott s 
megkívánta, erőszakkal is el vitte. Annak 

a fiatalembernek az anyja szép asszony 
volt, mikor a török meg lát ta őt, el akarta 
vinni, de az asszony el szaladt. Hogy 
jobban szaladhasson, le tette a gyermekét 
egy fatörzsök mellé, de a török utolérte, 
és agyonütötte az asszonyt. A gyermeket 
azután farkas ne velte fel tejével, mikor 
már na gyob bacs ka volt s észrevették, 
hogy a nya szü lötte, elvették a farkastól a 
ma gya rok, és felnevelték. Hogy farkas te-
jet szo pott, mindig vad maradt, erős volt, 
azért tették meg a magyarok fejöknek.

A magyar–török kapcsolatok három 
év ezredes múltját sokan elemezték már. 
Vám béry Ármin tanulmányaiban, több 
konk rét bizonyítékkal is szolgál, Fekete 
La jos tanulmányai szintén ezzel a té ma-
kör rel foglalkoznak, Bartók Béla pedig 
a ze nei kapcsolatokat is elemezte. A 
há rom ezer közös szó mellett, több száz 
nép dal is azonos. 1890-ben 3600 magyar 
vál lalt szerepet a török állami és hadi 
gé pe zet ben, nem is beszélve Kemal pa-
sáról, aki számtalan magyar szakembert 
al kal ma zott a mai modern Törökország 
meg te remtésében. A székelység és a 
köztük élő blak török népesség kulturális 
köl csön ha tását László Gyula elemezte. 
A magyar és török kulturában a 7–9. 
század fo lya mán még közös volt az egy 
volt, egy nem volt mesekezdő szöveg, 
majd ebből fej lő dött ki a hol volt, hol 
nem volt me se kez dő. A törökség pedig 
a perzsáktól vette át, a perzsák meg a 
sumeroktól. Az ere de ti értelme az, hogy 
a történet egy része va lóban megtörtént, 
a másik része pedig nem, a perzsáknál 
pedig az, hogy a tör té net egyik szereplője 
valóban élt, a másik pe dig nem. Nincs 
finnugor és keleti szláv meg felelője 
ennek a mesekezdőnek. A fen ti eredet-
mondában nincs mesekezdő, he lyette 
kijelentő mondattal közli a tör té nel mi 
ténymegállapítást. Ligeti Lajos és Ró na-
Tas András szerint a Kárpát-me den cébe 
visszatelepedő magyarok egyik ré sze 
kétnyelvű (magyar-török). A keleti ele-
mek származhattak egy nyugati ótörök 
nép től (kései avarok, bulgárok), vagy 
az i ráni, szkíta-utód alánoktól, esetleg a 
kau ká zusi nyelvcsaládhoz tartozó népek 
va la melyikétől. A tatárjárást követően 
török-ta tár népcsoporttól, mindenekelőtt 
a No gaj kán hordáitól minden akadály 
nélkül át kerülhettek népköltészeti elemek 
a ma gyar kultúrába, és fordítva. A török 
hó dolt ság korában, egyrészt a kis-ázsiai 
osz mán, másrészt a krími tatárok jöhettek 
szó ba átadó-átvevő félként. 

De most mi térjünk vissza a régebbi 
idők be, és vizsgáljuk meg a kapcsolatok 
más vetületeit. Mario Alinei történész 
meg fej tette a farkas szimbólum etruszk 
és Kár pát-medence kapcsolatait, nem-
csak Ro mulus és Remusra gondolva, 
hanem az etruszkok magyar eredetére. 
Romulus és Remus a Szemúr népéhez 
tartozó, de egyben egyiptomi származás-
sal is rendelkező Rhea Silvia hercegnő és 
Mars, a háború istenének ikerfiai, Ra ven-
na-Róma városának alapítói. Szent István 
ide jében még elevenen élt a magyar-

et ruszk, valamint a magyar-kaldeus 
azo nos ság, hisz ez is meghatározó volt 
abban, hogy Szent István Ravennában 
megépíti a Szent Péter templomot, és 
hasonlóan Je ruzsálemben is templomot 
épít. A Far kas családnév ősi időket 
elevenít fel a Kár pát-medencében (így 
Hétfaluban is), a farkas egyben táltosaink 
egyik bea vatási szim bóluma. A farkas 
etruszk-latin ne vé ben Canis lupus, már 
inkább felismerhető a magyar nyelvi 
eredete, Canis = kanos, lu pus = lompos 
ősi szóképzéssel. Pon to san kimutatható, 
hogy a latin nyelv is az ó magyar szár-
mazéknyelve. Most néz zünk meg egy 
ősibb kapcsolatot: FA-RA-KA-SU. A FA 
sok esetben a fia, a törzsfa, le származási 
vonalakat is jelöl. Az égig érő fa mon-
davilága is azt fejezi ki, hogy a ma gyari 
úrnépek elágazódásai a fa törzse sze rint 
erednek, és a leszármazásunk hit vi lága 
a mennyekbe vezethető vissza. RA az 
úrnép Napistene, egyben apa ér te lem mel 
is. KA országrész rövidítése, K = kő, 
va gyis határkő értelemben egy ország 
te rü lete. Kö-, a körrel, a köristennel, a 
hím Nap istennel kapcsolatos. SU-Sü = 
szüm, szem azonos az ősanya ASZUM, 
és a Sy = ős-jó anya fogalmával. A farkas 
a Nap isten fia, aki egy szakrális területet 
vé delmez, isteni rálátással megfigyel, és 
anya sággal szentesít. A hunok a far kas-
nak inkább a jugra kifejezést használták. 
Több település neve összefügg a far kas-
sal, például Farkasvágó (Háromszék), 
Ung farkasfalva (Kárpátalja), Farkasfalva 
(Vas rmegye), Farkasfalva (Dél-Őr vi-
dék), Farkasso (Burkina, Faso Ké né-
dou gou 11° 44’ 02” N, 005° 01’ 44” W), 
Far ka sics (Erdély 47° 53’ 00” N, 023° 
57’ 00” E), Farkasháza (Erdély, Arad 46° 
04’ 00” N, 022° 13’ 00” E), Farkaslaka 
(Erdély 46° 23’ 00” N, 025° 13’ 00” E), 
Farkaspalló (Er dély 46° 34’ 00” N, 025° 
59’ 00” E), Far kass (Nigéria 14° 34’ 00” 
N, 003° 28’ 00” E), Farkasfa (Magyar-
ország, Vas 46° 57’ 07” N, 016° 19’ 32” 
E), Farkas-tanya (Jász-Nagykun-Szolnok 
47° 04’ 00” N, 020° 06’ 00” E), Farka-
szug (Jász-Nagy kun-Szolnok 47° 06’ 00” 
N, 020° 47’ 00” E), Farkasvölgypuszta 
(Nógrád 47° 56’ 00” N, 019° 13’ 00” E), 
Farkasvölgyifürdő (Haj dú-Bihar 47° 17’ 
00” N, 021° 13’ 00” E), Farkasvölgy (Tol-
na 46° 37’ 00” N, 018° 37’ 00” E), Far-
kastorokpuszta (Ko má rom-Esztergom 
47° 23’ 00” N, 018° 04’ 00” E), Farkas-
tanya (Borsod-Abaúj-Zemp lén 47° 47’ 
00” N, 020° 49’ 00” E), Far kastanya 
(Heves 47° 40’ 00” N, 019° 57’ 00” E), 
Farkastanya (Szabolcs-Szat már-Bereg 
48° 00’ 00” N, 022° 19’ 00” E), Farkas-
tanya (Győr-Moson-Sopron 47° 39’ 00” 
N, 017° 18’ 00” E), Farkastanya (Pest 47° 
28’ 00” N, 018° 49’ 00” E), Far kas tanya 
(Fejér 47° 13’ 00” N, 018° 33’ 00” E), 
Farkassziget (Hajdú-Bihar 47° 22’ 00” N, 
021° 04’ 00” E), Farkas-sziget (Bé kés 47° 
09’ 00” N, 021° 09’ 00” E), Far kas falu 
(Felvidék 49° 05’ 00” N, 020° 26’ 00” 
E), Farkasd Puszta (Nyitra 47° 57’ 00” 
N, 018° 14’ 00” E), Farkaska (Felvidék 

48° 46’ 00” N, 018° 12’ 00” E), Farkasd 
(Fel vidék 48° 02’ 00” N, 017° 57’ 00” 
E), Farkašić (Horvátország, Sisačko-
Mos la vačka Županija 45° 29’ 29” N, 
016° 08’ 32” E), Farkasd (Délvidék 45° 
11’ 30” N, 020° 28’ 19” E), Farkaševac 
(Hor vát or szág, Zagrebačka Županija 45° 
52’ 46” N, 016° 38’ 27” E), Farkaš Međa 
(Hor vát ország, Vukovarsko-Srijemska 
Žu pa nija 45° 23’ 06” N). 

*
A fenti eredetmonda szerint a tör-

té né sek Kis-Ázsia északi-északkeleti 
részére azo nosíthatók. Az ókor híres 
kard ko vá csai voltak a magyarok, Álmos 
(840) ide jé ben is Kevevára-Kiev volt a 
magyar kard kovácsok világhírű fellegvá-
ra. Kard ko vács a Kárpát-medencében 
ismert csa ládnév. Most menjünk egy 
kicsit vissza a mondához. Pecz Vilmos 
szerint Pontus Kis-Ázsia észak-kelet 
tartománya, határai nyu gaton Paphla-
gonia (a Halas-Halys folyó), északon 
a Pontus Euxinus (Fekete-tenger), 
keleten Nagy- és Kis-Armenia, délen 
Cappadocia és Galatia. Fé mekben nincs 
hiány, vasat leginkább a Chalybes és 
a Tibareni földjén találtak. E vi déken 
Tubalkain hazájában, említik a su mér 
felíratok az érctelepeket, és Homerus e 
vidékre helyezi Alybe városát, az ezüst 
böl csőjét. Tubál voltaképpen Tabali, 
ahol egy anatóliai törzs tagjai éltek, akik 
a vas fel dolgozó khalübök szomszédjai 
voltak. A Teremtés Könyve szerint 
Csilla-Czilla szü lé Tubálkaint, minden-
féle réz- és vas szer számok kovácsolóját. 
Arthur király is teni kardja az Excalibur 
visszavezethető a kalibok nevére, akik 
a Pontus területén él tek. A szabír és a 
magyar népneveink több ókori nyelvben 
jelentettek kardot. A ka libok másik neve 
a khaldaios, már tar tal mazza a kard sza-
vunkat, de rögtön hoz zá kapcsolódnak a 
kelevéz, kalapács (ka lap patu), kolomp, 
kalimpál szavaink is. II. Rusa, Urartu 
(Ararát) királya hadjáratot ve zetett Halitu 
ellen, ahol a kisázsiai khal deu sok hegyi 
népe élt, akiket a görögök híres vasz-
szállítóknak írnak le. A kisázsiai kál dok 
a kelták ősei is lehetnek, de azo no sak 
is lehetnek a folyamközi káldokkal. A 
kurgánokból előkerült szebbnél-szebb 
szkíta aranykincsek színvonalát, a mai 
öt vös mesterek tudása meg se közelíti. 
A fém megmunkálás csak a beavatottak 
örök sége volt, az ásatások pedig nemcsak 
a Kárpát-medencében tártak fel ősi ma-
gyar kovácsműhelyeket. A török népek 
nem mások, mint az anatóliai hun ma gya-
rok egy iszlám hódítók által török nem-
zet ségekké tétele. Tehát, akiken mi ma 
törököket értünk, azok ezer évvel ezelőtt 
még nagyrészben úrnépek voltak. Vagyis 
az egész nyelvük, nyelvjárásaik ómagyar 
nyelvi eredetűek, annak teljes átvétele, és 
sze mita felülírása. Ezért a törökök még 
Mo hács idejében ismerhették közös népi 
ere detünket, ha a török szemita császárok 
ezt tűzzel és vassal irtották is.

(Folytatjuk.)
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Hochbauer Ferencné Gáspár Sára

Emlékeim az egykori Brassói 
Református Leánygimnáziumról(Folytatás a 2. oldalról.)

Főhadnaggyá léptették elő. A piski 
csata előtt csatlakoztak Bem seregéhez. 
A 79. hon védzászlóalj őrnagya, parancs-
noka. Ala kulatával június 7-én a törcsvári 
szo rost őrizte az itt levő dandár pa rancs-
no ka ként. A tömösi szoros elvesztésekor 
csa pataival csatlakozott a székelyföldi 
had osztályhoz. Augusztus elejéig harcolt. 
1850-ben  kötél általi halálra, 1851-ben 
nyolc év várfogságra ítélték. Olmützben 
ra boskodott. Szombathelyen halt meg, 
1902-ben. 

8. László Zsigmond
Háromszéki illetőségű. 1848 de cem-

be ré től Gábor Áron székely tüzérsé-
gének ka tonája. Részt vett Háromszék 
ön vé del mi harcában. 1849. február 4-én 
meg se besül. 1849. június 4-től hadnagy a 
86. zász lóaljnál a brassói hadosztályban. 
1867 után a dévai tanítóképezde tanára.

9. Mircse (Mirtse) Ferenc
Barátoson született 1806-ban. 1827-

ban had fi, 1848 tavaszától főszázados a 
15. (há romszéki) határőrezredben. 1848 
nya rán a szerb felkelők, ősszel Jellasics 
ellen küz dött. Októberben csatlakoztak 
a hon véd sereghez. Alakulatával decem-
bertől Bem alatt az erdélyi hadszíntéren 
szolgált. De cember 27-től őrnagy, zász-
lóaljának pa rancsnoka. 1849 március 
30-tól a bras sói rögtönítélő törvényszék 
elnöke, jú nius tól a brassói kerület újon-
cozási biztosa. Ké sőbb Csíkszereda 
térparancsnoka. 1851-ben kötél általi 
halálra, ill. 12 év vár fog ságra ítélik. 1858-
ban kegyelmet kap. Zá gonban halt meg, 
1866-ban.

10. Szabó Gusztáv (Gedeon, Ágoston)
Fogarason született 1832-ben. A sza-

bad ságharcban a honvéd tüzérségnél 
szol gált. 1861-ben hadnagy, majd fő had-
nagy az olaszországi magyar légiónál. 
Meghalt Kolozsvárt, 1880-ban.

11. Szász Dániel
Kézdivásárhelyen született 1831-ben. 

A kézdivásárhelyi katonaiskolát végezte. 
1847-ben hadfi a 15. (háromszéki) ha tár-
őrezredben. A szerb felkelők, szep tem ber 
végétől a feldunai hadtest kötelékében 
Jellasics ellen harcolt. Novemberben 
al had nagyként a honvédsereghez csat la-
ko zott. Decembertől zászlóaljával Bem 
se regében küzdött. Kitűnt a március 21-i 
tömösi ütközetben. Április-májusban 
irá nyí tásával épültek a tömösi szoros 
véd mű vei. Június 19–20-án részt vett 
a szoros vé delmében, majd a székely-
földi har cok ban. Augusztus közepén a 
székelyföldi had osztály maradványával 
csatlakozott Kazinczy táborához, aki 
vezérkarának őr na gyává nevezte ki. 
Aradon sorozó bi zott ság elé állították. 
Kézdivásárhelyen halt meg, 1900-ben.

12. Székely Dénes
Rétyen született 1829-ben. 1848-as 

mér nök-százados, a Sepsibükszádot 
Tor já val összekötő útszakasz tervezője.

13. Szivó János
Fogarason született 1831-ben. 1843-

ben hadfi a 13. határőrezredben. 1846-
ben beosztották a 9. huszárezredhez. 

1848 júliusában ezredével a magyar 
had ügy minisztérium alá rendelték. Szep-
tem ber ben részt vet a Jellasics elleni har-
cok ban. Főhadnagy ezredénél. 1849-ben 
be so rozták a császári seregbe. 1885-ben 
al tá bornagyi címmel nyugalmazták. 
Bécsben halt meg, 1908-ban.

14. Timár Nándor (Ferdinánd)
Zamoscie-ben született (Galícia) 

1794-ben. Katonai nevelőintézetben 
végzett. 1848 őszén részt vett Háromszék 
ön vé del mi harcában. 1849 májusában 
ön kén tes vezérkari tiszt Szabó Nándor 
alez redes mellett. Júniusban őrnagy, a 
bodzai szoros őr ségének parancsnoka. A 
nyári had já rat ban a székelyföldi seregben 
szolgált. A radon 12 év várfogságra ítél-
ték. Ol mützben raboskodott. 

15. Tuzson János
Bélafalván született 1825-ben. A kéz-

di vásárhelyi katonaiskolán végzett. 1848 
ta vaszán őrmester a 15. (háromszéki) 
ha tár őrezredben. 1848 nyarán a szerb 
fel ke lők ellen harcolt, szeptember vé-
gétől Jellasics ellen. November végétől 
az er dé lyi seregben hadnagy. Az erdélyi 
had já rat során főhadnaggyá, majd száza-
dossá  lép tették elő. Június 15-től őrnagy, 
a 86. hon védzászlóalj parancsnoka a 
brassói had osztálynál. Részt vett a tömösi 
szoros vé delmében, majd a székelyföldi 
har cok ban. Bem moldvai betörése után a 
Mold vá ban maradt dandár parancsnoka 
lett. Az oroszok elől visszavonulva nevé-
hez fű ződik a Székelyföld védelmében 
vívott utol só csata, melyben egy napon át 
fel tar tóztatja a többszörös túlerőben levő 
el len séget Nyergestetőn. Sep si szent györ-
gyön halt meg, 1904. január 2-án.

Hochbauer Gyula
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A történelem és földrajz tanára Duka 
Irén ke néni, nemcsak a könyv adataiból 
ma gyarázott. Érdekes dolgokat tudtunk 
meg tőle pl. XVI. Lajos udvartartásáról, a 
francia forradalomról, az akkori em be rek 
mindennapi életéről, vagy távoli népek: 
kí naiak, japánok, hinduk szokásairól.

Rajztanárunk Lukász Irénke néni (fes-
tő művész) volt. Nemcsak rajzolni ta nít-
ga tott, hanem arra is, hogy meglássuk a 
szé pet, megleljük az összhangot. Szépírás 
ó rán igyekezett kialakítani a jól olvasható 
folyó írást.

Kézimunka- és háztartástan óráinkat 
osz tályfőnökünk Schmidt Róbertné, 
Márta néni tartotta. Korán rendre és 
pon tos ságra szoktatott. Nem felejtettem 
el máig sem, hogy az elfuserált hímzés 
miatt a kézimunka-kombinét a fejemhez 
vágta. Nos, jól tette!

Mint osztályfőnökünk, amiatt bús la ko-
dott, hogy sehogysem alakult ki köztünk 
egy összeforrt osztályközösség. Amíg 
egy szer...

Ennek története van. Mint minden 
osz tá lynak, a miénknek is volt felelőse: 
az osz tálygazda. A miénk Daray Iluci 
volt, csen des, jó magaviseletű kislány, 
mind nyá jan szerettük. Ő felelt az osztály 
ma ga viseletéért. Valami rendetlenkedés 
miatt Márta néni az osztály helyett Ilucit 
bün tette meg: órák után nem mehetett 
haza, be volt zárva. Hogy történt, hogy 
nem, Márta néni elment, Ilucit ott fe lej-
tet te. Az osztály érezte, hogy hibás. Nem 
men tünk haza, mindnyájan ott marad-
tunk. Mikor vagy két óra múlva Márta 
néninek e szébe jutott, hogy a leánykát 
nem en ged te el, visszament az iskolába. 
Kinyitotta az ajtót és nagyon meglepő-
dött, mikor meg látta a néma csendben, 
mozdulatlanul ülő osztályt.

Könnyes szemmel engedett haza. Lát ta, 
hogy kialakult a jóban-rosszban össze tar-
tó osztály-közösség.

Ennyire emlékszem tanárainkra és úgy 
nagy jából ránk, növendékekre.

Külső megjelenésünk: téli min den na-
pok ra otthoni ruhánkra zsákszerű, hosszú 
ujjú egyenkötényt húztunk. Ez fekete 
klott (vagy glott) anyagból volt, piros 
szegős gallérral, zsebekkel, kézelővel és 
piros gombokkal. Nyári egyenkötényünk 
dióhéjszínű volt, magyaros mintával 
hímzett gallérral, zsebekkel, kezelővel. 
Ün neplőnk télen: sötétkék berakott szok-
nya, sötétkék fehér zsinóros gallérú mat-
róz-blúzt hordtunk, gallérján sötétkék zsi-
nór ral. Harisnyánk fekete vagy sö tét bar na 
„pamut-harisnya” (patent-harisnya), 
nyá ron fehér zokni. A nyári ünneplőhöz 
temp lomba vagy a május 10-i kötelező 
ha zafias kivonulásra fehér pamutkesztyű 
járt. Fejünkön piros, fekete rámájú diák-
sap kát viseltünk, a fekete bársony rámán 
pár centis ezüst zsinór állt keresztben, első 
gim náziumban egy, másodikban kettő, 
har madikban három, negyedikben négy. 
A negyedikesek az utolsó évharmadban 
egy keskeny piros zsinórral ke resz tül-
húz ták a négy ezüstzsinórt, ez mutatta 
a vég zős diákot. Ha valamelyiküknek a 
csa lád jában haláleset történt, az áthúzó 
zsinór nem piros volt, hanem fekete.

Rendtartás az osztályokban: a rend he-
tes a rendre és tisztaságra, a szüneteken 
a szellőztetésre vigyázott, a csendhetes, 
hogy míg a tanár belép az osztályba, ne 
le gyen lárma. Hetenként váltakoztak név-
sor szerint. Becsengetéskor kettős sorba 
áll va vonultunk a tantermekbe.

Délelőtti óráink: 8–12, vagy 8–13.
Délutánra többnyire rajz, szépírás, ház-

tar tástan, kézimunka, néha torna, vagy 
ének-óráink maradtak, minden hétfőn, 
szer dán, pénteken 14:30–16:30 között. 
Hat napos munkahét volt mindenütt, így 
az iskolákban is. Szombaton délután 
kar é nek volt, ekkor készültünk templomi 
ének karra vagy különféle előadásokra.

Zajzoni Ran István-díj

A Zajzoni Rab István-díj Bizottsága 
fel kér mindenkit, hogy a 2010-es év dí-
ja zá sá ra küldje el javaslatait, életrajzzal, 
in dok lással együtt, legkésőbb 2010. június 
20-ig a következő címre: Bencze Mihály, 
str. Hărmanului nr. 6., 505600 Săcele/
Négy falu, jud. Braşov, România, tel 0040-
268-273632, benczemihaly@gmail.com.

Hirdetés

F e l h í v á s

Támogassa jövedelemadója 
2%-ával a HMMT-t!

Idén is a jövedelemadó két százalé ká ig 
ter jedő összeggel támogathatja va la-
mennyi a dófizető román állampolgár a 
ci vil szer ve ze teket. A 2009-ben kapott 
jö vedelem után be fizetett adó alapján 
ki töl tött űrlapokat má jus 15-éig lehet 
be nyúj tani a helyi adó hi va tal hoz.

Az adótörvénykönyv előírásai sze rint 
min  den magánszemély rendelkez het a 
be fizetett jö vedelmi adójának két szá-
za lé káról és át u talhatja azt, a 26/2000-es 
ren delet ér tel mé ben létreho zott nonprofit 
szer vezetek va lamelyi kének. Tu laj don-
kép pen – e gyéb ként az államkasszába 
ju tó – pénzösszeget ma  ga az adófizető 
i rányítja át egy civil szer ve zet költ ség-
ve tésébe. A gazdasági szak ér tők úgy is 
ér telmezik ezt a ren delkezést, mint az 
ál lam közvetett tá mogatását a civil szer -
ve zetek számára, amelynek keretében 
a  zonban maga az adófizető polgár dönt-

he ti el, kit szeretne támogatni.
Azok az adófizetők, akik civil szer-

ve ze te ket szeretnének jövedelemadó-
juk két szá za lékáig terjedő összeggel 
támo gat ni, már ci us 1-től kérhetik a 
munka he lyükön az a dó fizetést iga-
zoló doku men tumot (fisa fis ca lă). A 
támogatás le bo nyolításához ugyanis 
nél külözhetet len ez az irat. Továbbá ki 
kell töl teni, a tá mo  gatásról szóló 230-as 
számú szab  vány  kérést, amelyet legké-
sőbb május kö  zepéig kell benyújtani. 
Az űrlap a kö vet ke ző oldalról tölthető le: 
http://www.doi la su ta.ro/, vagy ké résre 
el küld jük a nyom ta tott vál to za tot.

A HMMT adatai:
Asociaţia Culturală Maghiară 

din cele şapte sate
CUI: 14314771

Cont bancar IBAN: 
RO70BRDE080SV05848600800

Köszönjük támogatásukat!
*Kovács Lehel István: Lármafa


