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Hochbauer Gyula

K ossuth - kultusz
I.
A szabadságharc leverése ellenére
is elsöpörte a jobbágyságot, s ez a
Barcaságon, Fogaras és Kőhalom
vidékén is, különösen a Kiegyezés
után a magyarság fellendülését
eredményezte. Ezzel párhuzamosan a jelzett vidékeken is kialakult
a Kossuth-kultusz és erősödött az
I. világháborúig. Utána csökkenő
nagyságrendű rezgések szerint él.
A kultusz alapja a szabadságharc
alatt működő kapcsolat Kossuth és
a Barcaság között.
Bem tábornok 1849. március 19-én
lelkes hadijelentésben tájékoztatta
Kossuthot a feketehalmi fegyveres
bravúrról és Brassóba való bevonulásukról.
„Kossuth Lajos úrnak, a Honvédelmi Bizottmány Elnökének
Debrecenbe
F. hó 19-én reggel Vledényből seregemmel kiindulván, Feketehalom
előtt, mely ott állást vőn, találkoztam az osztrák csapatokkal. Ámde
mintegy három óráig tartó harc után
seregem az ellenséget állásából
kiverte és Feketehalmon túl Vidombákig űzte.
Ma, épp Brassó ellen akarván
nyomulni, tudomásomra jött, hogy
az ellenség éjjel Brassó előtti állását
elhagyva, az országból a temesi és a
törcsvári szoroson kivonult.
Ez a hír valósult az által, hogy
Brassó város küldöttsége ma reggel
Vidombákon előmbe jött, s föltétlen
meghódolását jelentette. Én tehát
összes csapataimmal ma délután 4
órakor Brassóba bevonultam: megtevém rendeléseimet, hogy a futó ellenség üldöztessék, s a két szoros a
netaláni betörés ellen biztosíttassék.
E szerint az erdélyi hadjáratnak
vége van.
Brassó, 1849. márc. 19. este 7
órakor.
Bem tábornok”
A tömösi csata elején résztvett
86. honvéd zászlóalj zászlajának
parancsnoka Tuzson János őrnagy
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volt, az egységzászló zászlóanyja
Kossuth Lajosné, Meszlényi Terézia
volt . Lehetetlen, hogy egy ilyen
szerepvállalásról feleség és férj – a
köztük működő kapcsolatot ismerve
– nem beszélt volna.
Az 1880-as évektől, a Brassói
Honvédegylet megalakulása után a
magyar közösségekben fokozatosan
kihangsúlyozódtak a Kossuthtal
kapcsolatos szerepek. A Kiegyezésig
szabadságharcos szerepüket titkolni
kénytelenek most már önérzettel
dicsekedték, hogy Kossuth-katonák
voltak. E szerepek közösségi hatását
fokozta a sajtónak is köszönhető
nyilvánosság: több Brassó-vidéki
Kossuth-honvéd fényképe jelent
meg a kolozsvári Történelmi lapokban (Koós Ferenc, Szemerjai Károly,
Kelemen György). Többen gyakran
voltak jelen a Brassó lap hasábjain
(Koós Ferenc, Borcsa Mihály), s az
1906–12 közötti hétfalusi magyar
sajtó (Hétfalu, Csángó Újság) folytatásokban közli Borcsa Mihály és Kelemen György visszaemlékezéseit.
Mindkettőben vannak érdekes Kossuth-vonatkozások. Borcsa Mihály
evangélikus lelkész, volt honvéd
feljegyzéseiben érdekes szerep vázolódik, melyet büszkén tart számon
máig is sok hétfalusi: a Mészáros
Lázár akkori hadügyminiszter levelét
Kossuthhoz vivő futár szerepe.
II.
Hétfalu környékén Kossuth Lajos
emlékének sok helyi vonatkozása
van, noha Kossuth Lajos életében
egyszer sem fordult meg itt Brassó
környékén, de szót váltott itteniekkel, s a Barcaságon tartózkodó
idegenekkel is.
Őszinte lelkesedés indította a
Brassóban először március 15-i
ünnepséget szervező iparos ifjakat,
hogy táviratban üdvözöljék Kossuth
Lajost 1886. március idusán:
„A Brassai Iparos Ifjak Egylete
városunk első március tizenötödiki
ünnepélyén egybegyűlt közönség
óriási lelkesedéssel hódolatának ki-

Istók János: Kossuth Lajos
fejezését küldi a nemzet legnagyobb
fiának.”
(Aláírások.)
Az ő gesztusukat folytatta a Brassó
szerkesztője, aki levélben kereste
meg a szabadságharc jelképessé
nőtt alakját Turinban, és olyan
gondolatokat kért tőle, amelyek
egy 1887. március 15-re megjelenő
emlékalbum élére kerülhetnek. E
felkérésre érkezett meg Brassóba
Kossuth „levélkéje”. Persze az adott

beszédhelyzethez az is hozzátartozik, hogy az ünnepség köszöntő
beszéde után olvasták fel. „Zajos,
háromszoros éljenzés követte a
szónok hévvel elmondott szavait,
melyek valóságos tombolássá fejlődtek, midőn dr. Kábdebó Ferenc
felolvasta Kossuth Lajos (...) szavait.
(...) A közönség állva hallgatta végig
e sorokat s az arra adott (...) sürgönyi
választ is. (...) A tombolás-szerű
lelkesedés újból megkezdődött (...)
(Folytatása a 3. oldalon.)
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S zemerjai /S zemerjay
D emeter K ároly
A krizbai állami elemi iskola igazgató-tanítója 1848/49-es szabadságharcban hadnagy volt a 11-ik
zászlóaljban. Egyike azon volt Kossuth-katonákból vált értelmiségieknek, akik a világosi fegyverletétel
után ezen a vidéken meghúzódva
szolgálták tovább a magyar nemzeti szabadság-törekvéseket. Koós
Ferenc tanfelügyelő köré vonzódva lelkész, tanító, községi jegyző
elvközösség alapján valóságos
értelmiségi csoportot alkottak: Borcsa Mihály, Bartha Károly, Kanyó
Zsigmond, Kelemen György, Bitay
Sándor, Veress Sándor, Szemerjai
Károly, Papp László.
1851-ben jött Szemerjáról előbb
Pürkerecre, s onnan rövidesen (1851.
december 27-én) Krizbára, mind a
két községben az ág. evang. egyház
felekezeti iskolájában. Kántor-tanítói szerződése szerint „minden
evangélikus házaspártól egy véka
búza, félvéka zab, törökbúza vagy
árpa; a napszámosoktól egy véka
búza, minden gazdától egy egész,
özvegytől fél kenyér; minden iskolás
gyermektől 30 kr., s minden iskolába
menet alkalmával egy szál tűzifa”
volt a járadéka.
*
A barcasági tanítók egyesülete
magyar fiókegyletének elnöke előbb
Köpe János újfalusi lelkész, később
Molnár Viktor hosszúfalusi lelkész
és mellettük Szemerjai Károly volt
végig a jegyző. 1869. október 10-én
az ág. ev. egyház és a politikai község képviselőinek közös gyűlésén
elhatározták a felekezeti iskola községivé alakítását. Az egyházközség
akkor átadta a tanítói lakást, az
iskolahelyiségeket teljes felszerelésükkel, a magtárat, a faiskolát és
készpénzben 100 forintot.
*
Az 1870-ben alapított Brassó Vidéki Népnevelési Egylet lelkes tagjai
között Szemerjai Károly is hozzájárult a megye magyar iskolahálózatának korszerűsítéséhez.
A község román lakossága nem
vett részt az átalakulásban, csak
miután pár év múlva ennek s az
időközben felépített új iskolaépületnek az előnyeiről meggyőződött.
A közös iskola hasznáról Szemerjay
a sajtó nyilvánosságát is felhasználva érvelt az országos olvasottságú
Néptanítók Lapjában: az „egy fedél

alatt felállított” iskola célja, hogy „az
ifjú nemzedék még zsenge korában
tanulja más nemzet gyermekét,
nem csak tűrni, hanem testvérileg
szívelni.”
*
Az iskolát a közösség általános
művelésére kívánták használni.
1873/74-ben a felnőttek számára
szervezett póttanfolyamon 60–70-en
vettek részt köztük szép számban 40
és 60 év közöttiek. A tanfolyamot
Szemerjai Károly és Józsa Mihály
vezették. Az iskola könyvtárában
400 kötet könyv volt
Ekkor az igazgató-tanító Szemerjai
Károly.
Az iskolát az 1890-es években
államivá nyilvánították.
*
„Szemerjai Károly a Brassóvidéki
Néptanítók Egylete felhívására
Krizba, Barcaújfalu és Apáca községek néptanítói számára egy tanítói
kört szervezett, mely 1880. október
27-én véglegesítődött. Az egyletbe
beléptek a magyar papok mellett a
jegyzők, és volt a tagságban földműves és földbirtokos is. A tagság
figyelemmel követte az iskola felszerelését, a tanításban használt
tankönyveket, tanulmányozta a
népoktatási törvényt, a tantervet
és rész vállalt a népművelésből is:
méhészetet, gyümölcsfatermesztést
tanítva. Helyi anyagot gyűjtöttek
a megye földrajz tankönyvének a
megírásához, összegyűjtötték a
helyi babonákat, hiedelmeket” – írta
Józsa Mihály millenniumi iskolatörténetében.
Szemerjai Károly nyugodt lélekkel
elmondhatta: „helyemet betöltöttem s munkám nem vala hiába való
munka...”
*
Szakdolgozatai: A szépírás módszere; A gyümölcsfatenyésztés; Az
ásványtan tanítás módszere; Embertan; Gyakorlati tanítások. Emlékbeszéd Sipos János felett.
1894-ben vonult nyugdíjba
Szemerjai Károly, mint valódi
néptanító, egy egész emberöltőt
töltött el hivatása teljesítésében.
Szeretettel és jó példával nevelte,
tanította az ifjúságot, és nemcsak
az iskola ajtajáig irányította azok
lépteit, hanem az életben folyton ott
volt mellettük tanáccsal, segítéssel.
„Kiváló érdeme volt a gyümölcsfa-

Szemerjai/Szemerjay Demeter Károly
1848-as honvéd, igazgató-tanító
termesztés és nemesítés, nemcsak
Krizba, de az egész környék számára. Mikor a nemesítésben fáradozott,
nemesített csemetéinek nagyobb
része minden évben eltűnt a faiskolából, de ő azért nem bosszankodott,
mert tudta, hogy az eltűnt csemeték
jó helyen vannak. Néhány év alatt
megteltek a kertek nemesített csemetékkel, s többé senki sem bántotta a faiskoláját. Ezalatt ő is hét hold
területet vásárolt faiskolája mellett,
és ezt évről évre körte és almafákkal
úgy beültette, hogy ma egyike az ő
kertje a mi megyénkben a legszebb
gyümölcsös kerteknek. De nemcsak
az ő kertje, hanem a községben minden kert be van ültetve nemes fákkal

úgy, hogy Krizba község gyümölcs
tekintetében egyike a megye legszebb községeinek. Lám, mit tehet
a néptanító a nép anyagi előhaladására! Ezüstéremmel kitűntették
ki.” – méltatta egyik tanfelügyelői
visszaemlékezésében Koós Ferenc.
*
Sírfelirata a krizbai temetőben
A nép tudja megérteni azt, hogy
méltó az ő munkája a jutalomra, s a
tanító is tudja megérteni azt, hogy a
jövő kor átka vagy áldása fog rajta
feküdni hanyag vagy buzgó működéséért. – 1858: Szemerjai Károly/
1828–1904. Koronás érdemkereszt
tulajdonosa s neje Illyés Judit / A
hálás utókor 1979-ben.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A „levélke” szövege: „A hontalan
öreg magyar üdvözli idegen földről
a március 15-ikét ünneplő magyarságot Brassóban: s áldását küldi
örvendetes fejlődéséhez. Merítsen
a jelen, nemzedékről nemzedékre
lelkesedést a múltnak emlékéből
biztosítására a jövendőnek. – Előre
magyar!
Turin, március 4-ikén 1887.
Kossuth Lajos”
Amit a szervezők választávirattal
köszöntek meg:
„A brassói magyarság, melyre a
mai alkalomra áldásodat küldéd:

a
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buzgó fohászt küld a mennyek
urához, engedjen még sok március
tizenötödikét megérned magyar
hazánk s nemzetünk büszkeségére.”
A brassói magyarság
Annak ellenére, hogy ez mai szemmel protokolláris üdvözletváltásnak
tűnik, a maga idejében még tele volt
személyességgel.
Kossuth Lajos szövege faximile
jelent meg a Szterényi József szerkesztette emléklapban. Népszerűségét jellemzi, egy egyszerű hétfalusi
csángó ember – aki mellesleg Borcsa lelkész híve - kérése: „Adjanak
nekem is egyet abból az írásból,

hadd tegyem rámába, s maradjon
testámentumba gyermekeimnek.”
*
Az elkövetkezőkben valóságos
szokássá vált, hogy március tizenötödikéken az ünneplők táviratban
köszöntsék Kossuthot. A brassói iparos ifjak, noha már 1887-től nem ők
az ünnepségek főszervezői, Kossuth
haláláig évente kétszer működtették
így az elkezdett kapcsolatot. Utoljára 1893. március 15-i „családias”
ünnepségükről üdvözölték a már
súlyos beteg Kossuthot Turinba
küldött táviratukkal.
1892. március 15-én Csernátfaluban az emlékmű körül ünneplő
hétfalusiak az ünnepély után Kossuthhoz ünnepi táviratot küldtek.
III.
A helybeli Kossuth-kultuszt sa-

játosan alakította Sipos Jánosné
vállalkozása.
Sipos Jánosné Bereczki Anna a
már súlyos beteg Kossuth Lajos
orvosával, Helfi Ignáccal levelezett,
melyben a családnak felajánlotta
négyfalusi nők nevében a szemfedő
és a fejpárna kihímzését. Az ajánlatot teljesítették, s így a nagy hazafi
ravatalát 1894-ben hétfalusiak keze-munkája díszíthette. Az esemény
visszhangja megjelent a korabeli
brassói magyar sajtóban, amelyet
átvett az akkori magyar sajtóhálózat egy része (például a Kolozsvár,
a Székely Nemzet, az Ellenzék, a
Fővárosi Lapok, az Otthon).
„Sipos Jánosné úrnő […] tervét
közlé leányával […], s anya és leánya
hozzá is fogtak a munkához.”
(Folytatása a 4. oldalon.)

Szemerjay Demeter Károly

K rizba

története

Krizba történetét okvetlenül a váron kell kezdeni. Ennek eredetéről a
tudósok véleménye kétfelé oszlik.
Az egyik, német történetírókból
álló kisebb rész azt állítja, hogy
ezt a várat az árpádházi királyok
által betelepített (később kitelepített) német „ritterek” építették, és
ezektől a hősöktől (Helden) kapta a
Heldenburg nevet. Ezen állítás mellett azonban semmi bizonyíték nem
szól. A másik, a túlnyomó rész pedig
azt állítja, hogy a várat még a hunok
építették a feketehalmi, rozsnyói és
nyéni „castrum”-okkal.
Ezen állítás igazolásánál támaszul
szolgál először is az, hogy a vár környékén talált kardok, melyek kurták
és vastagok (mint a törökök pattogánya) egészen elütnek a ritterek
kardjától, amely hosszú s egyenes
és a markolat fejénél szintén jókora
hosszúságú vas átütővel van ellátva
úgy. hogy ezt a földbe szúrva kereszt
helyett is lehetett használni.
Egy másik bizonyíték az, hogy a közelmúltban találtak a vár környékén
a légiók által használt kézi őrlő malomköveket. A légiók mindenhová
magukkal vitték a köveket, amellyel
akkori táplálékuk nagy részét, a
kölest őrölték.
S végre a legújabb bizonyítékot,
amelyet Téglás Gábor dévai főigazgató, a római korszak kiváló kutatója
a közelmúlt időben, amikor Krizbán
megfordult, fedezett fel, a vár falazata szolgáltatja.
A rómaiak t. i. minden erős építkezésüknél a vakolat közé a mészvíz-fövény vegyítékébe nagyon apró

–A

vár

tégladarabokat is kevertek, s ez a
keverék a vár falában is feltalálható.
Felfedezéseinek alapján Téglás határozottan castrumnak ítéli a várat.
Teutch György Dániel ev. püspök,
aki 1879-ben járt Krizbán szintén
egész meggyőződésével ehhez a
feltevéshez csatlakozott.
Csakhogy ez a tényállás, természetesen, nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy ezen, s a többi fent
említett castrumot a német lovagok
használták.
Hogy a ritterek után ki bírta ezt a
várat s környékét, az bizonytalan,
Van azonban egy szájhagyomány,
amely szerint egy időben a hidvégi
gróf Nemes család tulajdona volt. Az
ő emléküket őrzi az a gyönyörű út,
amely a földvári tölgyes erdőn fel a
krizbai egyház erdejének a gerincén
vezet a romokhoz.
A nép még most is Nemes Mihály
útjának nevezi. Erről a Nemes Mihályról a nép száján az a monda él,
hogy a dúsgazdag várúr kincseit
bivalybőrökre rakva a vár pincéjébe
hordotta, amelyben ő is menedéket
talált háza népével.
(Brassói Lapok, 1905. szeptember
21. szám)
*
A lapszerkesztő megjegyezte,
hogy „a szerző, Szemerjay Demeter
Károly krizbai állami elemi iskolai
igazgató-tanító a múlt évben hunyt
el. Ezen munkáját lapunk egyik
barátja szerezte meg számunkra az
elhunyt hagyatékából.”
(Az írás újraközlését folytatjuk
következő lapszámunkban.)

Szemerjai/Szemerjay Demeter Károly és felesége
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Istók János: Kossuth Lajos
(Folytatása a 3. oldalról.)
„Eleinte egyedül dolgoztak, de
midőn a hírek egyre aggasztóbbak
lettek, két fizetett varróleányt is alkalmaztak a munkánál, és elkészült
a szemfödél és a párna Sipos Jánosné őnagysága saját költségén.”
A szemfödél fehér selyemből készült, 5 méter széles és 5 méter hos�szú. A guirlandok fölött egy méternyi
magasban, gazdagon a következő
felirat van kihímezve: „A derék nem
fél az idők mohától, s koporsóból
kitör és eget kér.” Ennek végében:
„A hétfalusi csángó nők, tiszteletük
jeléül – Sipos Jánosné, 1893.”
A leírást első forrásból közlő
Brassó lábjegyzetben rendre utasítja
a pontatrlan laptársakat a munkát
végzők tekintetében: „Fővárosi és
vidéki lapok tévesen írták körül a
szemfödőt és párnát, és tévesen
közölték, hogy az több csángó nő
ajándékát képezi.”
A Székely Nemzet írta : „A legnagyobb magyar holtteste most dolgozószobájában fekszik ravatalon. A
Brassó megyei csángó nők küldötte
gyönyörű szép fehér selyemterítőn
nyugszik […] Kossuth szívére – kívánsága szerint – Rákóczi Ferenc
szemfedőjének azt a két csücskét
tették, amelyeket Thaly Kálmán
1890. október 18-án a kormányzónak
ajándékozott […]
A párna szintén fehér selyemből
van brüsszeli csipkével szegélyezve,
szárított rózsalevelekkel tömve, melyeknek egy részét Deák Sándorné,

a türkösi lelkész neje adá. A párnán,
körülbelül a fej nyugvó helye fölött
szintén egy gyönyörűen hímzett
babérkoszorú van.”
Kelemen György visszaemlékezéseiben ennek a leírásnak kevéssel
módosított változatát készítette el
1907-ben. 1989 után többször is
újraközölték, s több hétfalusi könyv
nélkül is megtanulta a szöveget. Az
egész szemfedő-történet kedvez
a folklorizációnak, amihez már a
korabeli fővárosi és vidéki lapok is
hozzájárultak. A lepelről is több lap
közölt hiteles képet.
A Székely Nemzet egy olyan ember
írását közli, akinek „volt alkalma
még annak idején megtekinteni”.
„[…] A legfinomabb selyemből, a
munkát mintegy 30 nő között megosztva, készült a szép szemfödő. A
költségekre hamar összeszedték a
hazafias nők lelkes és áldozatkész
férjei a szükséges 300–400 frt-ot.
[…]”
A hétfalusi magyarok tudatába
könnyen visszakerült Kossuth Lajos
szemfedőjének és fejpárnájának
története, ugyanis büszkék Sipos
Jánosné Bereczki Anna ötletére és
teljesítményére.
„Bereczky Anna, rendes nevén
Sipos Anna, előbb Gödri jegyző felesége volt és ő hímezte ki Kossuth
halálhírére a leplet és a fejpárnát, s
tömte ki a türkösi templom udvarán
nyíló rózsák szirmaival, amelyeken
nyugtatja fejét a nagy vezető” –
mondta a hosszúfalusi Köpe György

1997-ben.
„Az erdélyrészi csángó nők nevében Deák Sándorné Türkösről
tegnapelőtt tömérdek rózsát küldött
fel Budapestre Keresztszeghy Ella
úrnőhöz, hogy hintse be rózsákkal
Kossuth Lajos sírját. A rózsahintés
meg is történt, s miután az erre
felkért úrhölgy akadályozva volt,
a kegyeletes tisztet Hoffer Aranka
kisasszony vállalta el.”
IV.
A Kossuth-kultusz fontos mozzanata születése 90. évfordulójának
országos megünneplése, majd
temetése, és ezután születésének
100. évfordulója. Ez a barcasági vonatkozásokra is igaz. Kossuth Lajos
névnapja is alkalom volt arra, hogy
ünnepi hangulattal gondoljanak rá.
Kossuth 90. születésnapját, 1992.
szeptember 18-án ünnepelte Brassó.
Az ünnepélyt a Brassói Magyarság Intéző Bizottsága szervezte, s
délután 5-kor kezdődött a Central
nagytermében.
***
A nagy hazafi halálhírére gyorsan
reagált Brassó is. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a Brassó című
lap egyetlen számába hivatalosan
közölt reakció.
„A Brassói magyarok gyásza –
márc. 30. A brassói magyarság intéző bizottsága Kossuth Lajos halála
alkalmával a következő felhívást
küldte szét a városba:
Tisztelt Polgártárs!
[…] a brassói magyarság intéző
bizottsága […] részvétiratot intézett
a nagy halott családjához, küldöttséget választott, mely a brassói
magyarságot az elhunytnak Budapesten f. évi ápril 1-én délelőtt 10
órára kitűzött temetésen képviselje,
babérkoszorút helyezzen a koporsóra és hantot vessen a sírba az
felsótömösi Magyarvár honfivérrel
megszentelt göröngyeiből […]
Pénteken, f. hó 30-án, mint azon
a napon, amelyen a nemzet nagy
halottja a fővárosba érkezik, lakóházát gyászlobogó, esetleg más
gyászjelvények kitűzésével ünnepi
gyászpompába helyezni, s ebben f.
évi ápril 1-nek, mint a temetés napjának estéjéig meghagyni,
a f. évi ápril 1-sei gyász isteni tiszteleteken résztvenni,
a f. évi ápril 8-iki nemzeti gyászünnepélyen megjelenni sziveskedjék.
Brassó, 1894. márcz. 26.”
Szervezkedett a Brassói Iparos

a

B arcaságon

ifjak Egyesülete, a brassói szabadkőműves páholy, a magyar Kaszinó,
a Brassó szerkesztősége, az evangélikus közösség, a reformátusok,
a zsidó hitközösség.
Történelmi távlatból fontos az,
hogy miképpen vett részt Brassó
Kossuth temetésén.
A nemzeti szintű beszámolók nem
részletezik, csak említik a vidékek
részvételét:
„A nyugati pályaudvaron állították
fel a ravatalt, ahol néhány percig
megállapodhasson Kossuth Lajos,
amikor visszaérezik fővárosába...
Már a déli órában özönlött a nép
a pályaudvar felé. A Nemzeti Múzeumig, amelynek előcsarnokába
készítették el a nyilvános ravatalt,
ahová egész Magyarország elzarándokolhatott a temetés előtt...”
„[…] Küldöttségileg képviselve
voltak: […] a magyarországi és
erdélyrészi hölgyek Damjanich Jánosné vezetése alatt. […], a brassói
honvédegylet Jeszenszky István
alezredes vezetése alatt, a kézdivásárhelyi 48-as honvédegylet
Jakabos Ágoston vezetése alatt, a
marosvásárhelyi és marosszéki honvédegyletek Szőllősy Samu vezetése
alatt, […] (...), Marosvásárhely Kiss
János, Szabó Lajos vezetése alatt,
Kézdivásárhely Gölörbe János, Séla
Imre, Novák Bogdán vezetése alatt,
Székelyudvarhely Springer József
vezetése alatt […] „
A helybeli újság már részletez,
noha érezzük, hogy ezek a vonatkozások sem teljesek:
„Kossuth temetésénél a brassói
magyarság is küldöttségileg fogja
magát képviseltetni. A küldöttség
tagjai: Dr. Otrobán Nándor, Kupferstich Manó, Dr. Vajna Gábor, dr.
Mandl Adolf, László Gerő, dr. Weisz
Ignác, dr. Pap Árpád. A küldöttség
díszes koszorút is tesz Kossuth ravatalára.”
„Személyi hírek. Lapunk főszerkesztője a tegnap gyorsvonattal már
Budapestre utazott Kossuth Lajos
temetésére.”
A korabeli brassói magyar sajtó
kiemeli a Brassói Iparos Ifjak Egyletének a részvételét: a temetésen
Rácz József egyleti jegyző vezetése
mellett 3 tagú küldöttséggel képviselteti magát.
Hogy ezek a küldöttségek valóban
csak képviselet, az is igazolható a
korabeli hírekkel.
(Folytatjuk.)
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