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gyűjteményéből

Szeretem a Kiss Sándor ezredes 
a lak ja köré fonódó mondákat. Legtöbb 
Or bán Balázstól fakad, aki sok a dat
köz lőtől szerzett  információk alapján 
ál lí totta össze a tömösi csata ro man ti
ku san színezett történetét is. E történet 
ki emeli a hős hadvezetői vitézségét, 
s né hány olyan motívumot, amely 
kedvez a mondaképződésnek. Ezek 
közül a se be sülése, fogságba esése 
és halála fo gal mazódott meg legtöbb 
változatban.

Kiss alól lovát lőtték el, s egy szikláról 
vissza pattanó kis golyó lábát sebzé 
meg; de ő a hazát fenyegető vész 
kö zött ön bajával nem gondolva 
másik lóra ka pott, s készült fogadni 
az előretörő ne gyedik rohamoszlo
pot is (Orbán Ba lázs: A Székelyföld 
leírása. VI. kötet 195.old.). A fokozódó 
erősségű roham kö zepette [...] a 
mindenütt elől harcoló, s példája által 
katonáit is magával ra ga dó vezér kar
ján és lábán sebet kapva le hanyatlott 
lováról [...]. Az erőltetett me net ben 
visszavonulásra kényszeríttet hon
védség Hétfalu irányában menekült. 
[...] a vezér vérvesztése miatt elalélt, 
de nem halt meg, s midőn seregét el
vonulni lát ta, utolsó erejét egybeszedve 
ka pasz ko dott egy gazdátlanul száguldó 
lóra, s ro hant, hogy honvédeit beérje, 
meg állít sa; de midőn azok elhúzódtak, 
[...] ak kor, bár az erdőkbe félre lophatta 
volna ma gát, egymaga megállott, s 
addig har colt az őt üldöző kozákokkal 
(Orbán Ba lázs jegyzete: A kert mellett 6 
kozák van elhantolva, kiket Kiss Sándor 
ez re des sujtott le, mielőtt elfoghatták. 
Im. 196.old.), míg újabban kapott sebei 
kö vet keztében aléltan esett le lováról, 
s a ha lálát kereső, élve jutott az ellen 
ke zé be. Pár lappal ezután olvashatjuk 
erről [...] a hős vezér Kiss Sándor már 
16 seb től terhelten a muszkák kezébe 
esett.

Borcsa Mihály falusfelei elbeszélése 
nyo mán ismerte a csata történetét. 26 
év vel Orbán Balázs ittjárta után sok 
rész let derülhetett ki a csatáról, de át 
is szí nez hette az emlékezés. Borcsa 
Mihály e gyik az emlékműnél elhangzó 
beszéde sze rint: [...] Nézzétek ama 
szik la csú csot, oda hatolt fel egy csomó 
musz ka lö vész. Kiss Ezredes alól a 
lovát kilö vék; balkarját egy golyó talál

ta, bal comb jába egy golyó fúródódék. 
Még ek kor is egy más lóra emelte 
magát, tovább is akart vezényleni. [...] 
(Brassói Lapok: 1899. 139.szám. 3.lap)

[...] Mikor Kiss Sándor látta, hogy a 
bras sói erdőn, a Drága-völgyön lejött, 
s az országútat elvágni akaró orosz 
tömeg a csatatérről való visszavonulást 
elzárni szán dékszik, elérkezettnek 
látta – a Puch ner-ágyúk beszegzése 
után – fel hagy ni a csata további foly
tatásával. Mond ják, hogy az oroszokat 
egy brassói er dész vezette volna e kis 
számú hon véd ség hátába. Kiss ezre
des maga is vér zett, mikor az alsótömö
si vámon alul lo vagolt, ereje fogyását 
érezte, s le száll va a lóról, egyik malom 
közelében a ro ha nó kozákok foglya lett.

Talán nem lesz felesleges, ha Kiss 
Sán dor életrajzához csatolom most 
már mint fültanú a következő adatot. 
Mikor mint foglyot az osztrákok tovább 
szál lí tot ták, nem merték magyar földön 
el vin ni, mert a magyarok még nem 
hó dol tak meg Világos váránál, hanem 
Bu ko vi na felé, és ott egy városban éjjel 
szál lást találva, a foglyot egy szobába 
zár ták. Azt is hallottam, hogy egy szász 
ál latorvos Kissnek kabátja gal lér gomb-
já ba mérget rejtett volna el, melyet a 
fo goly magára hagyatva s a köpenyt 
feléje húz va a gombból kiszívott, s reg
gel, mint halott került tovább szállítani 
aka rók kezébe. [...] (Borcsa Mihály In: 
Hét fa lu, 1907., 21. sz., 23. old.)

Szász Dániel mint a csata résztvevő
je az ütközet 45. évfordulóján a he
lyszínen [...] megmutatta a helyet, ahol 
Kiss Sán dor és Szabó Nándor állottak, 
midőn több roham visszalökése után, a 
Tömös bal partján emelkedő meredek 
hegyről a va dászok lőni kezdtek a 
sáncra és egy go lyó Kiss Sándor hon
védezredes jobb lá bába fúródott, mire 
összerezzent és a hegyről lemenve lóra 
ült [...] (Tör té nel mi Lapok, 1894, 13. sz., 
117118. old.)

Székely Gergely emberközelből is
mer  te Kiss Sándort. Ezeket írta: 1849. 
jú nius 20-án Kiss Sándor ezredest 
Nagy Da ni százados és én kisértük 
Törcsvárra szem lére. Ott a Bucsecsre 
is felmenve, lo vainkat átadtuk a ma
gunkkal vitt or di nán coknak, pihentünk, 
sőt a gyepen el is szunnyadtunk.

Engem csakhamar vékony har mat-

csep pek ébresztettek fel és nagyszerű 
lát ványnak voltam tanúja. Felköltöttem 
tár saimat is, együtt gyönyörködtünk 
azon látványon, hogy az egész Bar-
ca sá got és Háromszéket vastag felhő 
bo rí totta el; zuhogott alattunk a síkon 
az e ső, míg ránk csakis gyenge szellő 
ho zott gyér harmatcseppeket.

A szemlét elvégezve bementünk 
Törcs várra, hogy onnan Sibot 
felé a hegyi ös vényen haladjunk 
Felső-Tömösre.

Törcsváron a director villásreggelire 
hi vott meg kertjébe. Evés alatt nagy 
füst fel leget pillantottunk meg. Nem
sokára je lentették, hogy Felső-Tömös 
ég, a hon nan az ágyúzás is hallatszott.

Ekkor Kiss Sándor ezredes mérget 
kért a directortól és ezt erre alkalmas 
gyű rűjébe helyezte, mint mondá azért, 
hogy ha megsebesülve muszka fog-
ság ba esnék, a kancsuka és egyéb 
bru ta li tások elől a halálba meneküljön.

Ily helyzetben a délutánra tervezett 
szem leútunktól elkésve egyenesen 
Bras só felé tértünk vissza, hol a tá-
bor nok rendelete alapján napok óta 
foly tat tuk a pakolást.Kiss Sándor ezre
des Bras só mellől minket beküldött a 
vá ros ba, hogy a pakkokat csomózzuk 
össze, és a térparancsnok korán reggel 
ál lít tas sa elő a fuvarosokat. Ő pedig 
– mon dá – elsiet Tömösre, hogy a 
történtekről sze mélyes meggyőződést 
sze rez hes sen, de onnan hamar vissza 
fog jönni.

Én a pakolást végezve, minthogy 
ez re desünket hasztalan vártuk, éjfél 
után Daczó Zsigmond székely huszár 
őrnagy s ezredparancsnokkal és 
Cserei Lajos nyu galmazott őrnagg
yal kilovagoltam Tö mösre. Ott a kis 
véderőt csatakészen fel állítva és 
Kiss ezredest a tisztek kö zött találtuk. 
Hajnalhasadáskor a musz kák nak 
predeálról ének és kutyavonítás ki
séretében levonulását hallottuk. Midőn 
a Tömösvölgybe leérkeztünk, Kiss, 
Sza bó, Daczó, Cserei és én megkö
zelítettük ő ket, hogy mennyiségüket és 
mi nő sé gü ket jobban feismerjük. 

Miután a muszkák csatarendbe so-
ra koz tak, Szabó Sándor alezredes 
azzal vett búcsút Kiss ezredestől, hogy 
most az ő feadata következik. Szabó 
tehát zász lóalja elé állott, mi pedig 
négyen Bras só felé indultunk. Az alsó 
mellvédtől pár száz lépésnyire Beth
len Zsigmond ifjú hadapród vágtatott 
utánunk és tu dat ta, hogy a muszkák 
előnyomulásukat meg kezdették.  
Ugyanakkor hallatszott az első ágyúszó 
is. Kiss ezredes e pil la natban vissza
fordult és idegesen mon dá, hogy csak 
folytassuk utunkat, mert ő utol fog érni 
minket.

Mikor Brassóhoz érkeztünk, Kiss 
Sán dor ezredesünk fehér lova oldalán 
vér foltokkal nyargalt el mellettünk. Eb-
ből azt is megtudtuk, hogy őt magát 
el vesz tettük. [...]

(Folytatása a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Kiss Sándor ezredesnek Magyaroson 

tüdőlobbanelpusztultfehérlovárólle-
vettkétpisztolytatisztikarnekemaján
dékozta,mintazőhűsegédjének,em
lékül,amiténkegyeletesenelfogadtam.
[...] (Székely Gergely: Hetvenháromés
itthon. Brassó, 1895., 41-42.old.)

Horváth Mihály a szabadságharcról 
szó ló monográfiájában már 1865-ben 
is e zeket írta: Azoroszokmost,mivel
asáncokelőtt ismakacsellenállásra
találtak,jobbszárnyukonküldtekkiegy
másmegkerülőcsapatot.Mígazonban
ezekameredekhegyeketmegmászták,
asáncoknálfolytonpusztítólagfolyta
harc.Kissezredesnekegygolyólovát
ejtiel,egymásikkarjátlöviát,egyhar
madikcombjábafúródik,melyeszmé
letétőlismegfosztjaőt.Miremagához
jő,a sáncokmegkerülésérekiküldött
ellenségescsapat iscéljátérvén,kö
rülfogással fenyegeti balszárnyunkat.
ezen esemény tarthatatlanná teszi
a sáncokat. Kissmagát lóra emelt-
etvén, jelt áda visszavonulásra;mit
aztán amegkerülő csapat oldaltúze
rendetlenfutássáváltoztat.Azötágyu
odaveszett. KissSándor sebemiatt
gyorsannemhaladhatván,asáncokon
betörtkozákokfoglyáválőn.utóbbcser-
noviczbavitetett,holahazabukásáról
értesülvén,hírszerint,sebeikötelékeit
letépteselhala. [...] (Horváth Mi hály: 
Magyarországfüggetlenségiharcának
története1848és1849ben. 2. kia dás. 
Pest,1872.III. kötet 272.old.)

Gracza György regényes részleteket 
é pített Az 1848 – 49-iki magyar sza bad-
ság harc történetébe.
AviadalhevébenKissSándorkarját

puskagolyó éri.A kávébarna atillán
kibuggyanapirosvér.Ahonvédsereg
ijedtenösszenéz.
–Nembaj,csakabalkarom,–veti

odaKiss,smosolyoghozzá.
Aréseketgyorsanbetömik,sújabb

elszántvédelemrekészülnek.
Mintmikorabirkózóóriáslélegzetet

vesz,pillanatnyiszünetállbe.Decsak
hamarkezdődikahaláltánc.
Az oroszok árkokat hevenyészve

mostmár közvetlen közelről, az ed-
diginél még gyilkosabb ágyútüzet
kezdenek szórni a torlasz védőire.
Aztánmegintszuronyroham.
Avédőkszáma,igaz,egyrefogy,de

nemabátorságuk.Kissmindenüttleg
elöl:buzdít,parancsol,intézkedik.
Épplovárólakarleszállni,midőnújabb

sebetkap.Agolyóacombjábafúródik.A
kardkihulljobbjából,svégigzuhanaföldön.
A rémület kiáltása fut végigasánc

mentén.
–ElesettKiss!Végünk!Végünk!
Csoportképződikavezérkörül.Az

egyikszékelyhonvédföléjehajol,sfülét
amelléreilleszti.
–Mégél, a szívedobog! – kiáltja

örömmel.
Scsakugyan.Asebesültmegmozdul,

majdkinyitjaszemeit,sréveteg,bág-
yadttekintetévelkörülnéz.
–Alábam,...lábam,–suttogja.–Nem

bírok felállni. pedignemszabadbe

engednünkazoroszokat.Mit szólna
Bem?!...Nincsittvalamiszék?...
–Minek az? – kérdezik gyöngéd

szeretettel.
–Ültessetekreá.
Sa tisztsátorbólmihamarelőkerül

egyrozogaszék.Avezértráültetik.
–Kötözzetekhozzá–szólalmegújra

azezredes.
Akörnyezethaboz,nemtudjamitévő

legyen.
–Tegyétek,haparancsolom,vezé

nyelniakarok.
Nemmertekvéletovábbellenkezni.

Óhajaszerintszíjakkalcsakugyanoda
erősítikaszéktámlájához.
–Emeljetekfel,aztánasáncra!
Négyhonvéd ragadjamegaszék

lábaitsmagasraemeliavezért.
– Így, így, fiaim...Most idea kar-

domat.
Odaadjáknéki.amintakardotkezé

benérzi,meginterős.Haloványarcát
elfutjaapír,szemeiben túlvilági láng
gyúlki,sfölcsengbátorítószava:
–Sorakozz!Tölts!Tüzelj!
–Valami csodálatos láz remegteti

meg e látványmegpillantásakor a
székelyhonvédekszívét. ilyenvezér
alattmeghalni isédes.Súgyharcol
mindgyikök,mintegyegyoroszlán.A
sáncaljacsakhamarmegteliksápadt,
vonaglóoroszkatonákkal.Sszámuk
egyrenő.ilyenvéresútonnemhaladt
mégakozák.
–Lüderselvégreiscselhezkénytelen

folyamodni.Fölfogadkétoláhpásztort,
akiknekkalauzolásamelletta védők
hátamögékerül.
Aszékelység,amely ilyendologra

nemszámított,megrémül,sattóltartva,
hogykörülkerítikProssmás(Prázsmár) 
felékezdhátrálni.
Kissnéhányhuszárralegyedülma

radt.deőketiselbocsátja.
–Meneküljetek, hagyjatok a sor

somra.
A huszárok szerencsésen elme

nekülnek, amagyarLeonidaspedig
fogságba kerül. de a rablánc olyan
nehéz.Az ő szabadságvágyó lelke
nemtudjaaztelviselni.Smérgetiszik.
(Gracza György: Az 1848–49ikima 
gyarszabadságharctörténete. V. kötet. 
Budapest, év nélkül. 932–934.old.)

Horváth Mihály részletesebb tar-
tal mát foglalta össze Vargyas En-
dre is. (Vargyas Endre: Magyar 
szabadságharctörténete1848–1849
benamagyarnépszámára. Budapest, 
1879. 687. old.)

Szeremlei Sámuel (Szeremlei 
Sá mu el: Magyarország krónikája
az 1848–49iki forradalom idejéről. 
2. kötet. Pest, 1867. 184 – 185.old.) 
naptár szerint ren de zi a szabadságharc 
eseményeit. Jun.20.szerda.Lüdersaz
orosz részen,KissSándor ezredes
amieinknélszemélyesenveszikáta
vezényletet.Dyckazoroszelőhaddal
reggeli 4órakor kezdimegaheves
támadást,melyetazonbanazeleintén
hősileg küzdő székelyek, kiknek
hadállásukatermészettőlisrendkívül
megerősítvevala,négyízbenvernek

vissza.Veszteségükazonbanpercről
percreszaporodik,sbátorságukazon
mértékbenhanyatlik.Magaa vezér
kétízbensebesülveeszméleténkívül
fekszik[...]

E szerző kisbetűs megjegyzései 
kö zött található: AsebesültKissBras
sóbanelfogatvánCsernoviczbavitetik,
holönmérgezésbenmeghal.(R.d.g.r.
ésHonv.177. sz. v.ö.181. sz.mely
szerintKissBukarestbevitetettsitthalt
meg.– Im. 185.old.)

Czetz János tábornok kitűnő straté-
ga volt, aki jól ismerte Kiss Sándor 
ezredest is. Az erdélyi hadsereg volt 
táborkari fő nö keként tekintett vissza a 
szabad ság harc ra.
Azoroszhadakkétszernyomultaka

sáncolatokszéléig,demindkét ízben
agránát,kartácséspuskagolyókoly
záporafogadtaéket,hogyottnyomban
százmegszázesettelközülükéletét
vesztvevagysebesülten[...]Azorosz
hadakinogtaksrendetlenfutássaligye
keztekkiérniazágyuklőtávolából.Dea
magyaroknakistetemesveszteségük
volt.Sokjóbajtárshalvafeküdtamell
védeken,másoksebeikben jajdultak
fel,magaKissezredes karján sérült
meglövéstől,egylovatlelőttekvoltalat-
ta,éshogyakeserűpohárcsordultig
megteljék,mégazonhírtvette,hogyaz
oroszokTörcsvártismegtámadtákés
Kászonyőrnagyatúlerőneknembírt
helytállani.Mindennekdacáraelszánta
magátaddigvívni,mígvagygyőz,vagy
elesik.Amiasáncokonpusztításesett,
hamarjábanhelyreüttetettésújroham
visszaverésérekészültek.Azoroszok
hevenyében fölhányt árkokmögött
ütegeketszereltekfelésmégborzasz-
tóbb tüzet eresztettek,mint azelőtt.
Végremegint rohamra indultak,mint
előbb,ésisméttetemesveszteséggel
verettekvissza;deezalkalommalKisst
combjánmásodszor is lövésérte,mi
okbólegyideigaléltvolt.Ezaszékelyek
köztrémületetszavarttámasztott,mert
szeretett vezérüket holtnakhitték.A
szerencsétlenségbetetőzéséredélután
3óra tájbanmégakozákok is,kiket
Lüders a sáncolatokmegkerülésére
kirendeltvolt,avidékenjártasoláhok-
tól vezetve csakugyanott termettek
a sáncolat oldalán és hátamögött,
amagaslatokon,melyekenmokány
lovaikkalmintakecskeúgymászkáltak
éshosszúpuskáikbólasáncokvédőre
lövöldöznikezdének.Ezzelugyanegy
időbenazoroszgyalogságnegyed
ízbenintézettrohamothomlokzatunkra.
Kissezredesfelocsúdvánaléltságából,
ismétlóraemeltetémagátésavezény-
letetfolytatvakérteembereit[...],hogy
helyt álljanak; de az ellenségmeg
jelenéseoldalukbanéshátukmögötta
székelységetrémségesfélelembeejté
[...],futásnakeredtek[...],Kissezredes
valami20huszárralmagáramaradt.Az
ellenségmegmásztavoltasáncokat,
azágyukelrobogtakvolt: ekkorKiss
avelemaradthuszárokatiselereszté,
ésmagaigyekvékmegmenekülni,de
sebeibenelerőtlenedvelovátnembírta
kormányozniésa kozákokhatalmá

baesett. (Czetz János: Bemerdélyi
hadjárata1848–49ben. Pest, 1868. 
161-162 old.)

George Bariţiu szerint Akkor az 
előzőszékelyföldiügyeirőlismertosz-
trákDorscherezredes, kit aBrassó
közeli rozsnyói emberek vezettek, a
jobbfelöliszázadoserdőkbenmásnap,
június20ánegyszer csakmegjelent
egy csapattesttel a felkelők háta
mögött,éppenamikorezekegymais
felismerhetőerődítésbőléppenvissza
akarták verni az orosz csapatokat,
amelyekazországútonbontakoztak
kiésszembe támadtak.Amagyarok
védekeztekvagykétórát,amikorKiss
parancsnokmegsebesült,aszékelyek
pedig,látvahogyhátbólisbekerítették
őket, kétségbeesvemenekültek [...]
Kissezredes250katonájával együtt
fogságba esett e rohamalatt. Kiss
a forradalom előtt huszár kapitány
voltacsászári seregben,ahonnana
szabadságharcosokhozállt át.Köz
tudott,hogyazátigazolttisztekre[...]
a legsúlyosabb büntetés várt.Azt a
KisstCsernovicbakísérték,aholabba
azárkábavetették,amelyikbennéhány
nappal korábbanén is raboskodtam.
AbbanahelyzetbenKissmármásodik
nap véget vetett életéneka katona
köpenye bélésébe varrtméreggel. 
(George Ba riţiu: Părţialesedinistoria
Transilvaniei, Sibiu 1889-1891. 557.
old.)

Artur Adamovics Nyepokojcsickij 
(Azerdélyi hadjárat orosz szemmel
1849. Fordította, sajtó alá rendezte és a 
be vezető tanulmányt írta Rosonczy Il di-
kó. Budapest, 1999. 68. old.) Kiss Sán-
dor ról csak ezeket írta: Akülönítmény
parancsnoka,Kissezredesegytiszttel
együttsebesültenesettfogságba.

Gyalókay Jenő hadtörténész szerint 
Lüders,hogyadöntéstkierőszakolja,
azelővédnekeddigharcbanemjutott
háromzászlóalját,Lipskiezredesveze
tésealatt,amagyarállásbaloldalába
indította.Ezagyorsanésmerészen
végrehajtott támadásmeg ishoztaa
kívántsikert,mertnemcsakaközve-
tlenülmegrohantbalszárnyszorult ki
ahelyéből,hanemmagávalrántottaa
többicsapatotis.megkezdődött–úgy
látszik,parancsnélkül–azáltalános
hátráláséscsakhamarbeállottavég-
zetesfordulatis.Akétzászlóaljnálcsak
valamivel erősebbvédőcsapat,mely
hat óra hosszáig elismerésreméltó
vitézséggel állotta a harcot 5 orosz
zászlóaljellen,mostamegerősödött
ellenségújabbrohamánakhatásaalatt,
fejvesztvemegfutott.Avisszavonulás
kezdeténKissSándorezredessúlyo-
sanmegsebesülve fogságbaesett s
meg is halt.Mert sebesülésénekés
halálának valódi körülményeima is
ismeretlenek,ígyhátahozzájukfűzött
ellenőrizhetetlenvéleményeketbízvást
elhagyhatjuk [...] (Gya ló kay Jenő: Az 
erdélyi hadjárat 1849nyarán. Buda-
pest, é.n. 55.old.)

(Folytatása a 3. oldalon.)
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Hochbauer Gyula

Kőba völgye, Ördög völgye, Döblen völgye

Hochbauer Gyula

A tömösi csata történetvál to za tai Kiss Sándor honvéd ezre des ről
 (feltételezések, mondák és valóság)(Folytatás a 2. oldalról.)

Az elesettek között volt kilenc tiszt, 
va lamint Sükösd Sámuel uzoni lelkész, 
aki úrvacsorát osztani és a honvédeket 
lel kesíteni érkezett a szorosba. Kiss 
Sándortkésőbbcsernovicbahurcolták,
a hol öngyilkos lett. halálának napja 
(1849 au gusztus 12.)Hermann Róbert 
ku tatásai nyo mán a közelmúltban vált 
ismertté. – írja Karcag Ákos a Várak, 
kastélyok, temp lomok történelmi és 
örök ség tu risz ti kai folyóiratban (Ütközet 
a Magyarvár sán cainál. 2009. áprilisi 
szám, 32. old.).

Kiss Sándor, a brassói hadosz
tály parancsnoka június19-ről 20-ra
éjszaka ér ke zett meg az alsótömösi, 
egy szikla gerincén emelkedő, jól
megerősítettutolsóvédállásba,melyet
1849 után Ma gyar várnak neveznek az 
itteniek. [...] Megkezdődött a vissza

vonulás, a mely nek során a súlyo
san sebesült Kiss Sán dor  fogságba 
esett. „A letáborozó prágai ez red a 
gabonatáblában sebesült tisz tet vett 
észre. Felemelték. Kiderült, hogy a 
sebesült Kiss ezredes, a különítmény 
pa rancsnoka, a magyarok által nagy 
tiszteletben tartott férfi,Erdély keleti
fe lé nek parancsnoka. Vraken ezredes 
a zon nal felajánlotta neki segítségét és 
or vosát, aki sebét bekötözte. Lüders 
tá bornok parancsára Bukarestbe küld
ték, ellenségei részérőlmindenféle
fi gye lemben és vendégszeretetben 
ré sze sült. Amikor aztán három hónap 
múl va átadtuk az osztrákoknak, mér
get vett be, szégyenkezve amiatt, 
hogy nem az oroszok fogságában 
van” – írja Da ra gan Kiss fogságába 
esésénekéshalálánakkörülményeiről

(Mihail Ivanovics Da ragan ezredes 
az V. hadtes vezérkari tisztje. Szem-
tanúként írta le az erdélyi ha di esemé- 
nyeket).

Kiss Sándor öngyilkosságáról a poz
na ni Gazeta Polska csernovici le ve le
zőjealap1849.szeptember21-iszá-
má ban megjelent tudósítása így ír: „Mit 
ír hattam volna nektek? A nagy európai 
hőskölteménymagyarhoni befejező-
dé sé vel ezen isten háta mögötti hely 
sem ér dekes már az újságírásnak... A 
des po tizmus lakájai ma a legörömtelibb 
dia dal ünnepüket ülik. Nap mint nap 
meg e le venedik a kép: az utcanépek 
gúny ka ca ja és szidalmai közepette 
hajtják a sza badság – kordékhoz 
és talyigákhoz lán colt – bajnokait, 
körbevévea féktelenkedőzsoldosok
hadától, akik azt hi szik, hogy a vasra 

verttekkel szemben vi tézkedhetnek... 
Feketesárga zsol do sa inknak akadt 
néhány szerfelett vidor nap juk. Néhány 
hétig a fogságba esett ma gyar Kiss 
ezredes elkeseredettségén ké jelegtek, 
ki inkább az önkéntes halált vá lasztotta, 
nem bírván elviselni a ma guk ból kivet
kezett emberek látványát” (Ro sonczy 
Ildikó: „Egymaroknyi elkeseredett
ember”. In: Háromszék. 1999. jú nius 
19-i szám, 4.old.)

Hermann Róbert szíves közlése: 
Meg találtam a Kiss Sándor halotti a nya
köny vi bejegyzését Bécsben, a Kriegs
ar chivban a 11. Székely huszárezred 
ha lot ti anyakönyvében. (Lriegsarchiv, 
Mili tär matriken, 11. HusarenRegiment. 
Sterberegister)Eszerint1849.augusz-
tus 12én Csernovicban (Chernowitz, 
ak kor a Galíciához tartozó Bukovina 
része) lett öngyilkos.

Él a közösség emlékezetében, hogy 
a forradalom alatt az emberek a hegyek 
fe lé vonultak („Én ezt nagyanyámtól 
hal lot tam.” – Bandi Vilma, 1993-ban 
82 éves, Hosszú falu, G. Moroianu 
utca, 157 sz. Az is feltételezhető, 
hogy történelmi me ne dékhelyek vol-
tak ezek.). 1848 de cem ber végén az 
események Hétfaluban úgy a lakultak, 
hogy Hétfalu magyarsága ki szol-
gáltatott, kilátástalan helyzetbe ke rült 
az ellenforradalmi erőkkel szemben. 
A székelyföldi csapatok segítségére, 
nem számíthattak, s az ősz folyamán 
kez  deményezett önvédelmi szer ve ző
dé sü ket Brassó akkori ellenforradalmi 
szi go ra még csírájában elfojtotta. Így 
az el len forradalmi erők december 14i 
büntető le rohanását követően, noha 
december 23-án Bácsfalunál próbálták 
megfékezni a falvakra özönlő fegyveres 
áradatot, a meg félemlített lakosságnak 
egyetlen le he tősége a menekülés  
maradt.
’48-banamagyarokarománokelőla

Kőbábamenekültek.Abácsfalusiakés
a türkösiek. Simon tanár úr el is vitte a 
gyer mekeket oda, megmutogatta nekik. 
Jártaménisott,defiatalkoromban.Eg
yikfelőlvanaSipoly,amásikonaKőba.
AKőbavölgyénaddigmennek,amíg
el érik a követ. Oda fel van írva 1849 
ottan fe lül – emlékezett 1998-ban id. 
Szász Be nedek István (Türkös, Brassói 
út, 117 sz.).

E hely ismerete sok családban 
ha gyo má nyozódik. Mikor felmész 
egészen az erdőn, ott ágazik el a
Kőba.Jobbrakellmenni.ACinegekőt
most nem találja, mert elbokrosodott, 
televancsihánnalnőve.Egészenkinn
vanavölgynekaholvégevan,avíztől
jobbra.Ottpatakocskákjőnekle.Otta
völgynek a végiben van a szikla. Rajta 
írás: 1849. Annak ide jén Karácsony 
napján mikor az asszo nyok készültek, 
sütték a kalácsot, rájuk tör tek. A fér
fiakat,akiketel tudtakcsípni, legényt
és öregembert, legyilkolták. A többiek, 
akik el tudtak menekülni, oda a ’48as 
kőhözmenekültek.Többnapigottvol

tak – mondta 1998-ban a bács fa lu si 
György Papp Margit (a közléskor 77 
éves, Bácsfalu).

A hosszúfalusiak egy hozzájuk kö-
ze leb bi helyre, az Ördög völgyébe 
me ne kül tek (Fűrészmezei adatközlőtől 
tud juk). Ám ez a hely nem él olyan 
elevenen a közösség emlékezeté-
ben, mint a Kő ba völgye a bácsfa-
lusiakéban és a tür kö siekében. Az 
Ördög völgye a Tatrang völ gyének 
jobboldali mellékvölgye. Egy ré sze 
Hosszúfalu községé, másik ré sze, a 
Déremenővölgyig terjedő jobb ol da li 
része Tatrang községhez tartozik. A 
Tatrang vízére épített vízgyűjtő elzárja 
a turistaforgalomtól.

A tatrangiak mégsem ide menekültek 
1848 évvége veszélyes napjaiban, 
ha nem a Komlósra és a Döblenbe 
(a Döb len pataka / Pârâul Dălghiului 
keleti i rány ba folyva elhagyja Hétfalu 
területét és a Bodza folyóba ömlik). 
Legalábbis ez derül ki Bálint György 
nagyapja sza va in alapuló visszaem-
lékezéseiből: 

Az 1848as forradalom nemcsak az 
or szág belsejében zajlott le, hanem az 
országszélénfekvő,félreesőközségre
iskihatott, ígyTatrangközséglakos-
sá gát is mélyen érintette. A vegyes 
la kos ság egyik a mást gyilkolta, és 
a há za kot szinte száz százalékban 
föl é get te úgy, hogy az akkor zsúppal
zsen dellyel födött faházak egy napon, 
egyszerrekétutcaisatűzmartaléka
lett jó részt: a Malom utca és a Faluköz 
utca, és ahogy az apáinknagyapáink 
később elbeszélték, az egész falu
sze ke rek kel, marhákkal és amit csak 
vihettek azzal (főképp élelmet) a
közelierdőkbemenekültek,ésamint
magyarázták, ka rá csonyi napokban 
történt úgy, hogy na gyon sok család a 
kemencébe bevetett ka lácsot ott kellett 
hagyja. Szerencsére, a tél kezdete 
valamennyirekedvezővolt.Később,a
helyzet lecsendesedése u tán, bátrabb 
férfiakszövetkezvevédőeszközökkel
felfegyverkezve meg lá to gat ták a leégett 
községet, de sajnos, e gyesek még meg 

sem találták a házuk he lyét, akik mégis 
élőfákról,kövekrőlmegismerték,fölku
tattákapincékbenméglétezőpityókát
és azután sze ke rek kel elszállították a 
bújdosó családok ré szére.

Az elbújdosók közül, akik még valami 
re ményt láttak a házuk tája körül, ké
sőbbhazatértek, de nagyon sokan,
a kik nek itthon semmi sem volt, marad
takazerdőbenkészítetthajlékukban
é ve kig, és ott szántottakvettek. Így 
például a Komlóson és a Döblenben, 
amit so ká ig bizonyítottak a látható 
barázdák. A Komlóson elbújdosott 
lakósok neveit is elmondta a nag
yapám.Azötrokoncsalád,melyekből
két névre én is em lék szem: Csabai 
András és Csabai György, de mind 
az öt család Csabairo konság volt. 
Fölfegyverkezve, több ha mis kutyáktól 
védve nagyon sok ideig ott gazdálkod
tak, amit szintén mutatnak az egymás 
mellett álló ottani félhold nagy ságú 
földek és régi barázdák.

Közben a bújdosás ideje alatt orosz 
had sereg érkezett az ország egyes 
ré szei be a rend helyreállítására és a 
for ra dalom letörésére. Hétfalun is vol
tak, kü lönösen a tatrangi részen volt 
nagyobbcsapataBikkosnevűcieres

dombtetőntáborozott,aközségmellett,
mely dombról a vidék minden tája felé 
le het látni, és ahol a hadsereg több 
ideig tar tózkodott, amit szintén több 
mint száz évig bizonyított egy négy
zetmétereskőbőlfaragottasztal,amia
tisztek ét kezésére volt készítve, s amit 
az em be rek Oroszasztalnak neveztek, 
amit én is nagyon sokszor megnéztem, 
de most jelenleg nincs a régi helyén. 
Hogyhovatűntel,magamsemtudom
ezt, e setleg a zajzoni lakosok tud 
hatják.

Közben a bújdosás ideje alatt, úgy 
látszik, Tatrang területén is harcok
ke let kez tek, így például a Keresztnél 
nevűhatárbanKis-Tatrangkörül,ahol
az ö re gek magyarázata szerint sok 
ember e sett el, úgy civil mint katona, 
és az elesettek holttestét ide temették 
el kö zös sírba, amely sírhalmokat egy 
fából ké szített kereszt jelzett, amit a 
kis tat ran gi lakosság több mint száz 
évig ú jít ga tott és karbantartott, s amit 
én is sok i deig láttam, de most jelenleg 
senki sem gon dozza a több mint száz 
éves régi sírt, amely fölé csipkebokrok 
nőttek.Azekörül lévőszántóföldeket
Keresztnek ne vezik ma is (Részlet 
Bálint György Is tenemmel című, meg-
jelenés előtt álló kö tetéből).

A jövő feladatait szaporítja e me ne
dék he lyek szakszerű kutatása. 

SzeretemaBarcaságotvetélkedő



Tóth András János, közhonvéd (KF: 
37.)

Tóth János, közhonvéd, földműves 
(Mikár: 104.)

Török Gy. Pál, közhonvéd, napszá-
mos (Mikár: 103., Török György / 
KF: 36.)

Török György, közhonvéd (KF: 36.)
Török János, közhonvéd (KF: 38.) 
Török Máté József, közhonvéd (KF: 

37.)
Török Pál, közhonvéd (KF: 37.)
Vajda András, közhonvéd (KF: 37.)
Vajda György, közhonvéd (KF: 38.)
Vajda Márton Mihály, közhonvéd 

(KF: 37.)
Vajda Mihály János, közhonvéd (KF: 

37.)
Zsigmond András, közhonvéd (KF: 

37.)
Pürkerec
Ajcsa András, közhonvéd (KF: 38.)
Barti Márton, közhonvéd (KF: 38.)
Barti Pál, közhonvéd (KF: 38.)
Barti Péter, közhonvéd (KF: 38.)
Buna Márton, közhonvéd (KF: 38.)
Buna Márton, közhonvéd (KF: 38.)
Buna Mihály, közhonvéd (KF: 38.)
Buna Mihály, közhonvéd (KF: 38.)
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Magyar Sándor

Sokan szeretik a Barcaságot
Hochbauer Gyula

Kovács Lehel István

U t c a n e v e k
Térképet szeretnénk készíteni Négy

fa lu régi magyar utcaneveivel, így 
meg ké rünk mindenkit, aki be tudja a zo
no sí tani a már szinte feledésbe merült 
régi ne veket írjon szerkesztőségünkbe, 
vagy a klehel77@yahoo.com emai 
címre, vagy telefonáljon a 0744251245 
számra.

Köszönjük!
Bácsfalu: Alámenő, Oláhmenő, Alsó

ve res utca, Arszenye sikátor, Berecki 
si ká tor, Tyúkszaros, Borcsa utca, Buda 
si kátor, Falnagy utca, Farkasdomb 
utca, Fel sőveres utca, Gilák utca, 
Geszken, Go galika, Gyerkó utcája, 
Határ utca, I ná tye utca, Irimiák utcá-
ja (Irimie utca), Ke reszt sikátor, Kert 
mögötti széles ut ca, Középhatárba 
menő utca, Kútfő utca, Marha sikátor, 
Mátyás utca, Moldován si kátor, Nisztor 
sikátor, Odor sikátor, Pé ter János utca, 
Románpap utca, Sikátor a templomhoz 
(Templomhozi sikátor), Sze kerán utca, 
Szekeres sikátor, Ta no rok utca, Tatran-
gi sikátor, Tiberjek utca, Ti ber sikátor, 
Veresútalja.

Türkös: Ángor, Ángor utca, Bo-
rostyén, Gesz ken, Mártis utcája, Ta-
norok utca.

Csernátfalu: Alsó Vásár utcába járó 
si kátor, Ángor, Ángor utca, Bléba utca, 
Cin terem, Geszken, Határrész ut cács
ká ja, Hegy utca, Kolcsár utca, Pancsó 
ut ca, Sánta János utca, Tanorok utca, 
Te héncsorda utca, Tikos János utca.

Hosszúfalu: Aldea, Alsótanorok, 
Alsótemp lom utca, Babicsán, Babu 
utca, Bar bu, Belu, Bulgeria utca, 
Drekulhegy ut cá ja, Felsőoláh utca, 
Furulik, Gologán, Gut lu, Gyorgyina 
utca, Határ utca, Határ pa tak utca, 
Ijnina utca, Kert melletti utca, Magyar 
utca, Malom utca, Nyárosvölgye utca, 
Paraipan, Pál, Pelin, Pervu, Popia ut ca, 
Roskován, Roskulec utca, Serbán hegy 
utca, Szent Ilie hegy utca, Tanorok utca, 
Tessia utca, Tesztekalhegy utca, Tisz
tapatak utca, Tisztapatakon aluli ut ca, 
Tomospatak utca, Vinies utca.

Támogassa jövedelemadója 
2%-ával a HMMT-t!

A 2012-es jö vedelem után be fizetett 
adó alapján ki töl tött űrlapokat má jus 25-
ig lehet be nyúj tani a helyi adó hi va tal hoz.

A HMMT adatai:
Asociaţia Culturală Maghiară 

din cele şapte sate
CUI: 14314771

Cont bancar IBAN: 
RO70BRDE080SV05848600800

Köszönjük támogatásukat!
A tavalyi támogatást a Zajzoni Rab 

István Középiskola két gyerek- 
tánccsoportjának működtetésére  

fordítottuk.  

Egy honismereti vetélkedő – 90 részt
ve vő – Nagy siker volt a „Szeretem a 
Bar ca ságot” vetélkedő.

Még nem kezdődött el a tanítás a 
négy falusi Zajzoni Rab István Kö
zép is ko la épülő új szárnyában, ám 
a leg na gyobb terme máris szűknek 
bizonyult 2013. február 23án. Az-
nap volt ugyanis a Hétfalusi Magyar 
Művelődési Társaság és a mag-
yarországi Ifjúsági Caritas E gye sület ál-
tal szervezett „Szeretem a Bar ca ságot” 
vetélkedő döntője, amelyre össze sen 
22, egyenként háromfős csa pat és több 
kísérőtanár érkezett. A közel ki lencven 
fő, többségében általános is ko lás diák 
között kettő középiskolás csa pat rész-
vétele is jelezte, hogy a szülőföld, vagy 
lakóhely szeretete nemcsak a leg if jabb 
korunkban szívódik be örök él mény ként 
lelkünkbe, hanem később is jelentős 
moz gatóerő lehet. 

A 2013. január közepén meghirde-
tett ve télkedőre jelentkezés egyben 
az első for dulót is jelentette, hiszen 
minden csa pat nak egy meghívólevelet 
kellett ké szí te ni, amelyben képzelet-
beli barátjukat in vi tálták szülőföld-
jükre. Amelyik csapat plusz pontokkal 
kívánta indítani önmagát, ar ra még 
további alkotóművészeti feladat is várt. 
Alapvetően rajzok és képes össze
állítások érkeztek a Tomos Tünde 
gra fikus által vezetett művészeti zsűri-
hez, de az apácai Deák Rezső saját 
ké szí té sű ház és a négyfalusi Szász 
Gyöngyi pe dig a bácsfalusi evengé-
likus temp lom ról készített makettel 
járult hozzá csa pa ta remélt előnyéhez. 
Gósuly Tímea fá ra festett grafikával 
tűnt ki a mezőnyből. An nak ellenére, 
hogy a művészeti zsűri raj tuk kívül még 
négy indulót részesített e gyenértékű 
alkotóművészeti külön díj ban – átadva 
számukra a háromfalusi Kosz ta József 
festőről szóló, a szentesi Kosz ta József 
Múzeum által készített é let mű kiállítás 
katalógusát – a zsűri úgy dön tött, hogy 
mégsem ad pluszpontokat. Ugyanis 
majdnem minden csapat ké szí tett le-
galább egy rajzot, ellenben voltak o lyan 
csapatok, amelyeknél a rajzok nem 
ér ték el a pluszpontok szintjét. 

A jelentkező csapatok tagjainak 
má sik, fontos feladata volt, hogy a 
34 ol da las, a Barcaságot bemutató, 
kifejezetten a vetélkedőre készített 
összeállításból fel ké szüljenek. 

A szervezők örömére szinte mindeg-
yik je lentkező csapat megjelent a döntő 
nap jára. 

Minden csapat saját választott név-
vel in dult a vetélkedőn: Apácai Csere 
János Ál talános Iskola (Apáca): Apá
cai csapat; Áprily Lajos Főgimnázium 
(Brassó): Fe ke te templom lovagjai, 
Hajrá Brassó; Geor ge Moroianu 
Általános Iskola (Négy fa lu): MDSZ, 
Csángliai kis tudósok, Hosszúfalusi 
enciánok, Rézangyalok, Hosszú falusi 
lányok, Alszegi kisokosok; Ke resztvári 
Általános Iskola (Keresztvár): Ke
resztes lovagok; Zajzoni Rab István 
Kö zépiskola (Négyfalu): Havadi, Ana
kon dák, Muszka Asztalosok, Négyfalu 
örö kö sei, Plájások, 2 csángó plusz 1 
szé köly; 2es Általános Iskola, Brassó: 
Csi petcsapat, Brassó Koronája, 

Kronstadti Kró nikások, SzéKölyök, 
Barcasági an gya lok, Fellegvári kis
asszonyok.

A zsűribe felkért Girás István, dr. 
Ko vács Lehel István és Jónás András 
ko moly és folyamatos munkát végzett, 
hi szen két írásbeli feladat javítása 
mellett ne kik is bele kellett élniük 
magukat Má tyás király korszakának 
világába, hiszen a „színük elé járuló” 
egyegy csapattag szó beli feladatként 
adta elő településükkö zösségük 
kérelmeit, kiki azt kérve, a minek ot-
thoni környezetében épp a leg na gyobb 
hiányát érezte.

A vetélkedő helyezettjei: 
1. Négyfalu örökösei (Szász Gyöngyi, 

Io nas Henrietta, Szitás Ferenc)
2. Havadi (Deák Tímea, KisBudai 

A ni kó, Czoguly Mónika)
3. Hosszúfalusi enciánok (Kató 

Csen ge le, Aliz Tamás, Magdó Emília)
4. Keresztes lovagok (Török Árpád, 

Göd  ri Ferenc Béla, Sós Eszter)
Megosztott 5. hely: Rézangyalok 

(Co jo caru Antonia, Forisca Evelin, Si-
pos Gau di Andrea), Muszka asztalosok 
(Gyer kó Sámuel, Muntean Judit, Czo
guly Vilma)

A vetélkedőt követően dr. Bálint 
Ágnes kö zel 50 perces, kivetítés-
sel egybekötött mű vészettörténeti 
előadást tartott a bras sói Fekete tem-
plomról, majd Török Lász ló, csernátfa-
lusi evangélikus lel ki pász tor mutatta be 
a templomban őrzött Hu nyadikelyhet 
és mesélte el annak je len tőségét.

Az immáron délutánba nyúlt ren dez
vényt közös ebéd, végül a közeli, négy
fa lusi Néprajzi Múzeumba szervezett, 
tár latvezetéssel egybekötött látogatás 
zár ta. 

A vetélkedő döntőjéről összeállítást 
ké szített a Brassai TV, amely 2013. 
már cius 4én került adásba (az 
interneten megtekinthető: www.
brassaimagyar a das .ro – Brassai TV – 
2013 – március 02.).

A rendezvényt a magyarországi Ba
las si Intézet, a két szervező egyesület 
kap csolattartását a magyarországi 
Em be ri Erőforrások Minisztériuma – 
Emberi Erő forrás Támogatáskezelő 
támogatta. A résztvevők étkeztetését 
támogatta Be nedek János gazdálkodó.

Deák Rezső VI. oszt., Apáca: Új 
apácai ház / Alkotóművészeti-díj

Gödri Ferenc Béla, 
Keresztvári iskola, VII. o. 
Irányítótanár: Lőrentz Éva Noémi

Drága Ottó,

szeretettel hívlak Bodolára, hogy 
tud jam megmutatni a Béldy László 
kas té lyát, de a mostani időben fel van 
újítva. Most a bodolai Polgármesteri 
Hivatal van az épületben a földszinten. 
Fent szobák van nak.  Régebb ott volt 
egy tó is, amely kö zepén volt egy kis 
sziget, akol sok ma dárnak volt fészke, 
minden félének. A királyok nagyon 
védték a fészkeket, hogy legyen több 
madár: vadréce, vad li ba, gólya és sok 
más. Egy kötőhídon tud tak elérni a 
fészkekhez. A kastély pin cé jében volt 
találva több titkos járat, a la gu tak, ahol 
lóháton lehetett menni és a sze kérrel 
is. Ezek az alagutak elvezettek Béldy 
Pál kastélyához, ahol a falban ta lál tak 
egy pisztolyt.  A második alagút a Mi
kes kastélyhoz vezet. És a harmadik 
Bras sóba vezet. 

Az én kedvenc helyeim: a Béldy 
Lász ló udvaron, az erdőn egy vad 
meggyfa a latt, a Béldy Pál kastélya 
háta mögött és a focipályán. Ide mind 
elviszlek, ha meg  látogatsz!

Szeretettel várlak Bodolán,
Béla 

Brassóvidéki 1848-as honvédek
Hosszúfalu
Sipos Bandi András, közhonvéd, 

földműves (Mikár: 103.)
Sipos Gaudi András, közhonvéd (KF: 

37.)
Sipos János, közhonvéd, földműves, 

(Mikár: 103.)126/140 honvéd zász-
lóalj, (Hosszúfalu KF: 37.)

Stefan János, közhonvéd (KF: 37.)
Stefán Márton, közhonvéd, napszá-

mos (Mikár: 103.)
Szabó György, közhonvéd (KF: 36.)
Szabó József, közhonvéd (KF: 37.)
Szabó Péter, közhonvéd (KF: 36.)
Szabó Péter, közhonvéd (KF: 37.)
Szén András, közhonvéd, földműves 

(Mikár: 103.)
Tamás György, közhonvéd, napszá-

mos (Mikár: 103.)
Tamás Mihály, közhonvéd (Mikár: 

103., KF: 37.)
Tomos Ilkó János, közhonvéd (KF: 

37.)


