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Azt hiszem, hogy az 1848/49-es ma-
gyar forradalom és szabadságharc azok 
kö zé az értékeink közé került, amelyeket 
nem koptat, hanem érlel az idő: a fel
be csül hetetlenül gazdag tartalmából 
fo lya ma tosan megújuló részletek hul-
lám za nak elő.

Idén március 15-én a tömösi Ma gyar-
vár nál is több felé vittek a gondolatok. 
Han kó Szilamér pürkereci evangélikus lel-
kész fohásza röppentett vissza 165 évvel, 
az akkori határszéli hadszíntérre. Előbb 
a felsőboldogasszonyfalvi születésű 
rétyi re formátus lelkész Bíró Sándor [„…
rétyi re formátus lelkész már 1848 tav-
aszán a he lyi nemzetőrség szervezője 
(nem zet őr ségi százados) volt. ”(Zakar: 
50.old.) „1848ban a radikális politikai 
be ál lí tott sá gú erdélyi prédikátorok egyik 
leg is mer tebb alakja, Kossuth feltétlen 
híve.” (Zakar: 121.old.)] villant fel előttem, 
amint 1849. márcz. 15én mondatott Sep
si szent györgy a református templomában 
mondja az első tömösi csatáról szóló 
tá bo ri szónoklatát: „…Amott lent a’ völgy 
ö lén, hol az ellenség most is farkas fogait 
vi gyorgattya ellenünk, a’ szabadság di
cső harcát együtt harcoltam veletek; a’ 
csi korgó hidegben együtt dideregtem 
és szen vedtem 78 napokon át veletek. 
És én, harc ifjak! soha többé el sem is 
ma ra dok tőlletek, kisérlek a harc térre ti te
ket, föl írom bajnoki tetteiteket, sőt együtt 
har colok a csata téren veletek, együtt 
ro hanok előre – de hátra soha sem – ve
le tek, együtt élni egy szabad hazában, 
bom bák dörgései között együtt vérzeni 
– ha úgy kell – együtt halni, és egy sirban 
kí vánok porlani veletek; ’s ha meg zendül a 
feltámadás angyalának harsány trom bi tája, 
együtt akarok feltámadni veletek, együtt 
akarok Isten elejibe vándorolni ve le tek, 
hogy: számot adjak rollatok, el be szél jem 
égi jutalomra méltó lelkes küz del meiteket, 
és meg mondjam az Is ten nek: Atyám! ezek 
nem valának pecso vi csok.

De mint hogy mi művesnap dolgozni 
és nem innepelni szoktunk, lássuk meg, 
hogy:

Ezt a napot Martius tizenörödikét miért 
in nepeljük meg?

1. Azért, mert a magyar nemzet Martius 
tizenötödikén mondotta ki Európa előtt, 
hogy ő szabad akar lenni.

2. Azért, mert a’ magyart jövendő 
jobb lé te örökre e’ napra emlékezteti …” 
[8–9. old.]

Emellé nyomtatták Brassóban 1849-
ben a március 25én a Tömösi Táborban 
Mon datott TE DEUMOT: „Halld meg, föld 
min lábainkal állunk, és halld meg ég, 
melj fejünköt bé takarod; halld meg ma
gyar egünkön mosolygó szép map, és ti 
el lenség véres fegyverétől felszabadult 
szik lák haljátok meg, és mondjátok meg 
a Kárpátoknak, hogy Erdély térein és 
hal main harsog a Tedeum, és föl harsan 
aj kain mindenütt a’ népnek a’ győzelmi 
é nek…” [19. old. A Gött nyomdájában 
ek kor még nem volt olyan magyar nyom-
dász, aki a korabeli helyesírást hibátlanul 
al kalmazta volna.]

Majd annak a Sükösd Sámuelnek a 
sor sából pergtek előttem képsorok, akit a 
tömösi csata tábori lelkésze néven is mer 
a szabadságharc szakirodalma.

„Sükösd Sámuel ref. lelkész, szül. 
1816ban SepsiSzentKirályon, hol atyja 
S. József szintén ref. lelkész volt. Tanult 
Sz.Udvarhelyt a felsőbb iskolában és 
NagyEnyeden. Tógátus diákságra sub
scri  bált 1831ben. A bölcseleti, jogi és 
the ologiai tanfolyamok elvégzése után, 
a VIII. (költészeti) osztály köz ta ní tó sá
gá val bízatott meg; ez idő alatt dolgozott 
ki tanítványai számára egy magyar 
vers tant, mely még távozása után is 
hasz nál tatott több évig. A tanítóságáról 
a zon ban még azon évben lemondott és 
An tal János püspök alkalmazta titkárául. 
1840. febr. Berlinbe ment; a szünetek 
a latt Németország nevezetesebb helyeit 
be utazta s 1843. febr. visszatért ha zá
já ba. Ekkor Barátos ref. egyház hívta 
meg lelkészének; azonban a censurán 
vi tatkozó heve elragadta, a vizsgáló el
nök nek kérdéseket vetett; e miatt nyug
ta lanságot okozott és a felavatandók 
kö zül nevét kitörölték. Még azon évben 
Léc fal vára hívták lelkészül; híre annyira 
el ter jedt, hogy a vidéken minden ne ve
ze te sebb temetésre őt hívták. 1844ben 
a dé vai synoduson ismét előállott fel a va
tás ra, a mi megtörtént; mikor is a dévai 
ref. egyház hívta meg papjának. Itt nem 
volt iskola, ő alapított; tanítói fizetést, 
ta ní tót szerzett és az iskola számára tör
té nelmet, földrajzot és magyar nyelvtant 

ké szített. 1848 őszén Déváról me ne kül
nie kellett s Nagyváradra vonult; innét 
há rom hó mulva a székelységbe ment, 
hol u zoni papnak hívták meg. 1849. jún. 
20. nyom talanul eltűnt; azóta senki sem 
látta.” Írta róla Szinnyei József a Magyar 
írók élete és munkája című monu men tá lis 
adattárában. 

Zakar Péter A magyar hadsereg tábori 
lel készei 1848–49ben című könyvében 
azt írja róla: „1849 tavaszán meg akarta 
írni a háromszéki ellenállás történetét. 
1849 nyarán a tömösi, bodzai, ósánci 
szo ros védelmére kirendelt egységek 
(85., és 86. honvédzászlóalj, 82. hon véd
zász lóalj 4. század) tábori lelkésze” 

Bem Brassói hadilapja nemcsak a 
szo ro san vett hadi eseményekről, többek 
kö zött liturgikus eseményről is tudósít: 
1849. március 25én valamennyi val
lás fe lekezet ünnepélyes istentiszteleten 
kér te Isten segítségét a béke hely re ál lí-
tá sáért Erdélyben., a Tömösi táborban 
Bí ró Sándor tartotta a TEDEUMOT [Bíró 
Sán dor: Tábori szónoklat… Brassóban. 
Nyo matott Gött János betűivel. 1849. 
17.oldal]. 1849 . május 2án FelsőTö
mö sön az itt állomásozó székely hon-
vé dek és a magyar sereg győzelmeiért, 
és Bu dapest visszahódításáért ünnepet 
szen teltek [Brassói Lap, 1849. május 7i 
sz.], Május 17én, áldozócsütörtökön 
pedig Brassó piacterén nyílvános katonai 
is tentisztelettel ünnepelték meg Ma gyar-
or szág függetlenségének ünnepét. [Carl 
Thiess: Geschichtliche Bemer kun gen in 
den Revolutionsjahren 1848 und 1849, 
Kronstadt, 1851, 83.old.]

A tábori lelkész különleges feladata 

volt a zászlószentelés. Sükösd Sámuel 
1849. június 10én avatta fel a 85. hon
véd zászlóalj zászlaját. [Zakar: 68. old.] 
Bras sóban más zászlószentelésre is sor 
ke rült: 1849 március 23án Geiler János 
tá bori lelkész prédikált a 14. (I. székely) 
ha tárőr gyalogezred zászlószentelésén. 
[Zakar: 68. old.] A Közlöny 1849. május 
22i száma Sükösd Sámuel más szol
gá latáról is tudósít: „Június 1én Prévial 
te tőn hazánk szélső határainál tábori 
is te ni tiszteletet taránk, hol tábori lel ké
szünk Sükösd Sámuel buzdító beszéde 
u tán lélekből imádkozók el a számunkra 
is megjött országos könyörgést…” [Za
kar: 75. old.]

Ehhez még annyit fűzött volt hozzá 
Nagy Sándor a Háromszék önvédelmi 
har ca 1848/49ben című munkájában, 
hogy „Néhány halotti beszédének kia dá
sát Baló Béni gondozta. Az uzoni re for
mátus egyház anyakönyvében még ne ve 
sem maradt meg. Egykori élet rajz í rója a 
Bachkorszak alatt nem mert töb bet írni 
haláláról »Eltűnt! 1849. jún. 20–21én a 
tömösi szorosban vított  csatában, 32 
évesen.«” [136.old.]

Koós Ferenc Sükösd Sámuelt és Bö
lö ni Lajos hosszúfalusi tanítót is aközé 
az 51 csángó vértanú közé számította, 
a kiknek az emlékére a CSÁNGÓ SZO
BOR emlékművét 1891ben felállították. 
Az emlékfüzetben a 44.ként említi: 
„Sü kösd Sámuel dévai ev.ref. lelkészt a 
ko zá kok lőtték agyon 1849. június 20án. 
A hosszúfalusi ág. ev. temetőben a lussza 
az igazak álmát.” [Koós Ferenc: A csángó 
szobor története. Brassó 1891, 16. old.]

(Folytatása a 2. oldalon.)
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Folytatás az 1. oldalról.)
A helyi szóbeli hagyomány szerint Sü

kösd Sámuelt ugyanúgy kozák dsidás 
szúr ta le Hosszúfalu határában, mint Pe
tőfitaFehéregyházamelletticsatatéren.

*
Emlékéta19-20.századfordulóigke-

gyelettelőriztékHétfalubanrészbenOr-
bánBalázsnak,részbenKoósFerencnek
köszönhetően.Az1890-esévekbena
BrassómegyeiTanító testületgyűjtést
isszervezettegydíszesebbemlékkő
felállítására,deezvalamiokmiattabba-
maradt,sazösszegyűltpénzegyideig
alapítványként támogattaa rászoruló
gyermekekiskolázását.
Elelkészekmellékívánkozikamártír-

ha lált halt Szász György hosszúfalusi 
evangélikus lelkészneve,akiszabad-
ságmozgalmi népszervező szerepe
mellettarrólishíres,hogyetájegységen
elsőkközöttnépszerűsítettPetőfi-verset.
A Ki rá lyok ellencíműversterjesztésemi
attistekintettekülönösenveszélyesnek
őtabrassóirendőrfelügyelő.

És zárhatnánk a sort azzal a Molnár 
Jó zsef akkori türkösi római katolikus 
plébánossal,akinekalelkesanyakönyvi
bejegyzésétsokszorszoktamidézni:„Él
jenaSzabadság,Jog-Egyenlőség,Test-
vériségaszabaddá letthazánkban!!!
ÉljenazigazMagyar!!Áldás,Békeés
EgyességaHazafiakKözött!!”[Historia
DomusIII.kötet33.old.]

Ha brassóinak, vagyBrassó kör-
nyékinekemlegetikamillenniumot,az
önkéntelenül isacenkiÁrpád-szobor
névenemlegetettemlékműregondol,
amely egy kor messzire hirdette múltunk 
dicsőségét.
Helytörténetiolvasmányaimnemrég

amillenniumbarcaságimegünneplése
feléfordítottak,smertközbeniskolaügyi
gondok foglalkoztatnak,nézzük,van-e
valamihasználhatóabban, haa két
kérdéstösszekapcsoljuk!
Ezakétkérdésavalóságbanisössze-

kapcsolódott,amitkorabelisajtószövegek
igazolnak:

„A Brassó megyei tanítótestület Ma
gyar or szág ezeréves fennállásának 
emlékére f. 1896 évi május hó 15én 
(pénteken) de. 11 órakor Brassóban a 
főtéri tanácsház dísz termében ünnepi 
közgyűlést tart, és er re a tanítótestület 
minden tagját, valamint a tanügy barátait 
tisztelettel meghívjuk. A közgyűlés tár
gysorozata: 

1. Himnusz Erkel Ferenctől; énekli a 
ta nítótestület dalszakosztálya. 

2. Megnyitó beszéd; tartja Bede Dániel 
tes tületi elnök. 

3. Ünnepi beszéd; tartja Józsa Mihály 
tes tületi titkár. 

4. Ima a hazáért; énekli a tanítótestület 
dal szakosztálya. 

5. Magyarország ezeréves ünnepére, 
al kal mi költemény; írta és szavalja Jánó 
La jos tanítótestületi alelnök. 

6. A tanítótestület minden tagja ha za
fi as jelmondással egy e célra készített 
dísz emlékkönyvbe írja a nevét. 

7. Tiszteletbeli tagok választása. 
8. Szózat Egressy Bénitől; énekli a ta

ní tótestület dalszakosztálya. 
Közgyűlés után 1 órakor közebéd az 

Eu rópa szállodában, amelyre a vendégek 
is szívesen láttatnak”.

Brassó, 1896. ápr. hó 25én. Bede 
Dá niel, tanítótestületi elnök Józsa Mihály, 
ta ní tótestületi titkár. (SzékelyNemzet:
1896.május13.,73.szám)
AkkoraBrassómegyeitanítókpeda-

gógusszervezete93tanítótszámlálta
Brassóvárosi,anégyfalusi,aháromfalusi
ésakrizbaikörzetben.3.376gyerekjárta
kezükaláavidékelemiiskoláiba.
Azelőbbinyilvánosmeghívóbólissu-

gár zik a korhangulat, mely magasztos 
értékrendet lebegtetakorpolgáraelőtt,
akielőttapedagógusegynemzetiünnep
méltányoltközszereplője.Szükségvanrá.
Anemzetiműveltségfontosműködtetője.
Megbecsülikésmegbecsülimagát.Azzal
ahogyanrésztvesz/résztvenniengedika
közéletben.Vanerejemagatartássalkife
jeznivalamivelkapcsolatosvéleményét.
Furcsának tűnhetvégigolvasniakö-

vetkező tudósításelsőbekezdését,de
a gaz dag honismereti tartalom mellett 
időszerűtanácsokatnyújt:

„A Brassó megyei Tanítótestület folyó 
év május hó 15én Magyar hazánk ezer 
éves dicső fönnállásának emlékére tartott 
ün nepi díszgyűlésén a haza és tanügy 
je le sei közül több tiszteletbeli tagot vá
lasz tott: dr. Wlassics Gyula vallás és 
köz ok tatásügyi magyar királyi miniszter, 
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va ló ságos belső titkos tanácsos, Zsilinsz
ky Mi hály vallás és közoktatásügyi ál
lam tit kár, Ürmösi Maurer Mihály császári 
és ki rályi kamarás, Brassó vármegyei 
fő ispán, Kaposi Molnár Viktor vallás és 
közoktatásügyi osztály tanácsos, elnöki 
titkár, Kakujay Károly Brassó vármegyei 
királyi tanfelügyelő, Rombauer Emil 
brassói állami főreál iskolai igazgató, 
Vargyasi Ferencz brassói római ka
tolikus főgymnáziumi igazgató, Moór 
Gyula ágostai hitvallású evangélikus 
lelkész, főesperes, Péchy Árpád brassói 
ev.ref. lelkész, dr. Ottrobán Nándor 
nyugalmazott  királyi honvédezredor
vos, brassói állami iskolai gondnoksági 
elnök, dr. Vajna Gá bor brassói ügyvéd 
és tanítótestületi jog ta nácsos és végül 
Lakics Vendel szé kes fő városi nép és 
ipariskolai igazgató u ra kat, részint mint 
tanítóság igaz barátait s ő szinte jóa
karóit, részint pedig mint o lya no kat, kik 
az általános nemzeti tanügy és a tanítók 
közérdekeinek előbbvitele te rén elévül
hetetlen érdemeket sze rez tek.“(Székely
Nemzet:1896.szept.12.,136.szám)
1.Együttműködött:miniszteritanácsos,

államtitkár,tanfelügyelő,ateljesiskolahá-
lózatot átfogó rendszer iskolaigazgatói, 
valamennyi vallásfelekezet, közéleti
személyiségek.
2.Aközösségelőttiérdemnekszámított

atanügysegítése,a“tanítókközérdekei-
nekelőbbvitele”
3.Aziskolakifejezihálájátazokiránt,

akiksegítikműködését.
4.Aközösségszintjeiközöttszükséges

amegfelelőtermészeteskapcsolat.
„A tanítótestület fent említett dísz köz

gyű lése elhatározta, hogy az elnökség a 
tisz teletbeli tagoknak ezen meg vá lasz
tá sukat, egyegy díszoklevél átnyújtása 
ál tal hozza tudomásukra. A Budapesten 
szé kelő tagokhoz a f. é. július hó 1–8. 
nap jaiban tartott tanügyi kongresszus al
kal mával vitte el a díszokmányt az el nök
ség öt tagjából álló küldöttség, a helyben 
la kókhoz pedig a most elmúlt napokban.

Miután a tanítótestület már dísz ok le
ve lek kel rendelkezett, régebben meg vá
lasz tott tiszteletbeli tagjai, nevezetesen 
Szath máry György vallás és közok ta
tás ügyi miniszteri tanácsos, Gyergyánffy 
I. paed. igazgató, Orbán Ferencz brassói 
áll. felsőkereskedelmi iskolai igazgató, 
Pé terffy Sándor budapesti nyugalmazott 
ta nítóképezdei tanár, Bartalus István pae
da gogiumi zenetanár, és Koós Ferencz 
ki rályi tanácsos, nyugalmazott királyi tan fe
lügyelő urak neveire is állíttatott ki egyegy 
díszokmány, melyeket szintén e na pok ban 
kézbesített a már említett kül dött ség.

Mindenik tiszteletbeli tagnak az ok
levéllel egyidőben egy – a tiszteletbeli 
ta goknak s a testület tagjainak em lék
mon datait tartalmazó emlékkönyvecske 
is nyújtatott át.”(SzékelyNemzet:1896.
szept.12.,136.szám)
Ilyeneketírtakebbeazemlékkönyvbe:
„Szeretem a tanítókat, mert hazám és 

vallásom szeretetére tanítottak; pedig 
nem mind székelyek, és nem mind val
lá som hívei voltak.

(Folytatása a 3. oldalon.)
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braSSóvidéki ‘48-aS HONvédek
Tatrang
(Folytatás 2013. márciusi lapszámunkból.)
BoldiJános,közhonvéd(KF:39.)
BunaAndrás,közhonvéd(KF:39.)
BunaJános,közhonvéd, földműves
(Mikár:102.,KF:39.)

BunaMárton,közhonvéd(KF:39.)
CsabaiMihály,tizedes,földműves(Mikár:
101.,KF:39.)

CsereGyörgy,közhonvéd(KF:40.)
CsereJános,közhonvéd, földműves
(Mikár:102.)

CsereMárton,közhonvéd,koldus(Mikár:
102.)

CsereMihály,közhonvéd(KF:39.)
CsereMihály,közhonvéd(KF:40.)
CserePál,közhonvéd(KF:39.)
CserePéter,közhonvéd,napszámos
(Mikár:102.,KF:39.)

CsíkiBeniám,közhonvéd(KF:39.)
CsíkiGyörgy,közhonvéd(KF:39.)
CsíkiGyörgy,közhonvéd(KF:40.)
CsíkiJános,közhonvéd,koldus(Mikár:
102.,Mikár:102.)

CsíkiMhály,közhonvéd(KF:40.)
CsíkiPéter,közhonvéd(KF:40.)
CsíkiSimon,közhonvéd(KF:40.)
CsórikGyörgy,közhonvéd(KF:40.)
CsórikJános,közhonvéd(KF:39.)
CsorikJános,közhonvéd, földműves
(Mikár:102.,Tatrang/KF:39.)

FejérGyörgy,közhonvéd(KF:40.)
FejérGyörgy,közhonvéd(KF:39.)
FejérJános,közhonvéd(KF:40.)
FejérMihály,közhonvéd(KF:40.)
FejérMihály,közhonvéd(KF:40.)
FórisGyörgy,közhonvéd(KF:40.)
GiresMihály,közhonvéd, földműves
(Mikár:102.,KF:39.)

GiresMiklós,közhonvéd,napszámos
(Mikár:102.,KF:39.)

GiresSamu,közhonvéd, földműves
(Mikár:102.,KF:39.)

GyerkóSándor,közhonvéd(KF:40.)
GyörkeAndrás,közhonvéd,földműves
(Mikár:102.,KF:39.)

JakabMárton,közhonvéd(KF:40.)
KajcsaJános,közhonvéd(KF:40.)
KajcsaMárton,közhonvéd(KF:40.)

KajcsaMihály,közhonvéd(KF:39.)
KajcsaSimon,közhonvéd(KF:39.)
KajcsarátzMihály,közhonvéd,napszá
mos(Mikár:102.)(KajcsaRáczMihály
/KF:39.)

KajtsaMiszMihály,közhonvéd,koldus
(Mikár:102.)(KajcsaMihály/KF:39.)

KaszáriMárton,közhonvéd(KF:40.)
KóródiPál,közhonvéd(KF:40.)
KosztaGyörgy,közhonvéd(KF:40.)
KosztaGyörgy,közhonvéd,napszámos
(Mikár:102.)

Koszta István, közhonvéd, koldus
(Mikár:102.,KF:39.)

KosztaJános,közhonvéd(KF:40.)
KosztaJános,közhonvéd(KF:40.)
KosztaPálMihály,közhonvéd(KF:40.)
KosztaSamu,közhonvéd,napszános
(Mikár:102.)

KosztaSimon,közhonvéd(KF:39.)
KovácsIstván,közhonvéd,napszámos
(Mikár:102.)(VajdaKovácsIstván/KF:39.)

KovácsJános,közhonvéd(KF:40.)
LukácsAndrás,közhonvéd(KF:40.)
LukácsGyörgy,közhonvéd,földműves
(Mikár:103.,KF:39.)

MancsóMihály,közhonvéd(KF:40.)
MihókB.Mihály,közhonvéd,földműves
(Mikár:103.)

MihókJános,közhonvéd(KF:40.)
MikesGyörgy,közhonvéd(KF:40.)
MikesMihály,közhonvéd(KF:40.)
MikesSimon,közhonvéd(KF:39.)
MoldaIstván,közhonvéd(KF:40.)
MoldaJános,közhonvéd(KF:40.)
MoldaJános,közhonvéd, földműves
(Mikár:103.)

MoldaMihály,közhonvéd(KF:40.)
MoldaSamu,közhonvéd, földműves
(Mikár:103.,KF:39.)

MolnárGyörgy,közhonvéd,földműves
(Mikár:103.)

MolnárJános,közhonvéd,földműves
(Mikár:103.,KF:39.)

MolnárMihály,közhonvéd(KF:40.)
NagyIstván,közhonvéd(KF:40.)
NagyIstván,közhonvéd,közhonvéd,
koldus(Mikár:103.)

(Folytatása a 3. oldalon.)



* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési társaság – © HMMt, 2013. * issN 1582-9006 *

3. oldalH é t f a l u2014. március 20.

HocHbauer gyula

a M i l l e N N i u M é s i s K o l a ü g y ü N K
(Folytatás a 2. oldalról.)
Az elmúlt ezer év dicsőségéből sok illeti 

ő ket; a jövő ezer év munkájából sok vár re
ájuk. Segítse meg erre a magyarok Is te ne!” 
(Dr. Vajna Gábor)

Ennek a kézírásos emlékkönyvnek egy 
példányátazÁprilyLajosFőgimnázium
könyvtáraőrzi.Adíszkötésűemlékalbumsö
tétzöldkötésborítójánaranyozottbetűkkel:

EMLÉK
AKBUM

MAGYARORSZÁG
EZERÉVESFENNÁLLÁSÁNAK

EMLÉKÉRE
A

BrassómegyeiTanítótestület
1896

Abelsőcímlaponkézírássalugyanez,
majdakövetkezőlaponameghívószö
vege,utánaazünnepiközgyűléssajtóban
isközzétettprogramja,aHimnusz,Bede
Dánieltantestületielnökmegnyitóbeszéde
(6oldalon),JózsaMihálytanítótestületititkár
ünnepibeszéde(18oldal),Oh, nem ze tek 
nagy Istene… kezdetűdalszövege,Jánó
Lajostanítóköltőalkalmiverse:Ma gyar
ország ezeréves ünnepére – 1896. má jus 
15.(3oldal).AVI.részbevezetőjében:„…
ez ünnepi közgyűlés teljes lefolyása egy e 
czélra készített emlékkönyvbe szó sze rint 
bevezettessék…”,majdatanítótestület12
tiszteletbeli tagját sorolja fel. Vö rösmarty 
MihálySzózatautánegymástkövetika
tiszteletbeli tagokemléksorai,korabeli
közéleti nevezetességek ke ze vo ná sa. Köz
tükOrbánFerenc,akisokattettakorszerű

brassói iskolahálózatkialakításáért,Ka
kujayKároly,akitanfelügyelőkénthajtotta
végreEötvösJózsefésTrefortÁgoston
tanügyireformjait,OttrobánNándor,1848
asveterán,ezredorvos,RombauerEmil
főreáliskolaiigazgató,majdabrassóiiskolák
27tanítójaközöttKupcsayJánosfaragászati
szaktanár,aháromfalusiakközöttBartha
Károly,voltszabadságharcos,MáthisBálint,
ZajzoniRabIstvánbarátja,akrizbaiakközött
SzemerjaiKároly,volthonvéd,Négyfaluból
BorcsaMihály,KelemenGyörgy,Veres
Sándor,DeákSándor,GyurkaJózsef,AZaj
zoniverseketmegzenésítőKovácsMihály.
A168lapnyikönyvabrassóimagyartan

nyelvűiskoláktöréneténekegyiklegszebb
kincse.Nohaamaitólteljesenkülönböző
történelmihelyzetbenrögzítipedagógus
elődeinkjellemzőmagatartását,amillenni
umkoriiskolaügynekvannakamaitanító
számára isérvényesüzenetei.Egyiket
BorcsaMihályfogalmaztameg:
„Isten hozott édes magyar hazám má

so dik évezredes korszaka! Nem kívánok 
tő led aranyat, ezüstöt. Halld meg szívem 
mélyéből fakadó mindennapi forró i má mat:

Magyar Egység jöjjön el a te országod!
Épüljön fel századomban magyar nem

ze tem négy felekezetű iskolái és temp
lo maiban a rég óhajtott magyar Egység 
e rős vára, melyen még a pokol kapui sem 
ve hetnek diadalmat!
Bácsfalu,1896.májushó15.
BorcsaMihály
lelkész
1848/9–honvédtizedes”

HocHbauer gyula

brassóvidéKi ‘48-as HoNvédeK
(Folytatás a 2. oldalról.)
NagyMihály,közhonvéd(KF:40.)
PálIstván,közhonvéd,földműves(Mikár:
103.,KF:39.)

PálPéter,közhonvéd(KF:40.)
PálSamu,közhonvéd(KF:39.)
PálSándor,közhonvéd(KF:40.)
PapolcziMárton,közhonvéd,napszá
mos(Mikár:103.,KF:39.)

PapolcziMátyás,közhonvéd,koldus
(Mikár:103.,KF:39.)

PirothaAndrás, közhonvéd, koldus
(Mikár:103.)(PiroskaAndrás/KF:39.)

SáraIstván,közhonvéd(KF:40.)
SáraIstván,közhonvéd(KF:40.)
SáraM.István,közhonvéd,földműves
(Mikár:103.)

SáraMihály,közhonvéd(KF:40.)
SáraMihály,közhonvéd(KF:40.)
SáraMihály,közhonvéd, földműves
(Mikár:103.,KF:39.)

SáraSamu,közhonvéd(KF:40.)
SimonGyörgy,közhonvéd,földműves
(Mikár:103.,KF:39.)

SzászMihály,közhonvéd, földműves
(Mikár:103.,KF:39.)

SzékelyIstván,közhonvéd,földműves
(Mikár:103.,KF:39.)

SzondaEfraim,közhonvéd, koldus
(Mikár:103.)(SzondaÉfri/KF:39.)

SzondaSimon, közhonvéd, koldus
(Mikár:103.,KF:39.)

TamásMihály,közhonvéd(KF:40.)
TóthAndrás,közhonvéd(KF:40.)

TóthIstván,közhonvéd(KF:40.)
Tóth István,közhonvéd, földműves
(Mikár:104.)(VajdaTóthIstván/KF:
39.)

TóthJános,közhonvéd(KF:40.)
TóthJános,közhonvéd,koldus(Mikár:
104.)

TóthMihály,közhonvéd(KF:40.)
TóthMihály,közhonvéd,koldus(Mikár:
104.)

TóthSamuMihály,közhonvéd,napszá
mos(Mikár:104.)

VajdaGyörgy,közhonvéd,napszámos
(Mikár:104.,KF:39.)

VajdaJános,közhonvéd(KF:39.)
VajdaKovácsIstván,közhonvéd(KF:

39.)
VajdaMihály,közhonvéd,napszámos
(Mikár:104.)

VajdaTóthIstván,közhonvéd(KF:39.)
VáncsaIstván,közhonvéd(KF:40.)
VáncsaIstván,közhonvéd(KF:39.)
VáncsaSimon,közhonvéd(KF:40.)
VargaIstván,közhonvéd,koldus(Mikár:
104.)

Zajzon
ÁnderGyörgy,közhonvéd(KF:41.)
BálintIstván,közhonvéd(KF:41.)
BálintMárton,közhonvéd(KF:41.)
BálintMárton,közhonvéd(KF:41.)
BálintMihály,közhonvéd(KF:41.)
BálintSamu,tizedes,földműves(Mikár:101.)
BarkóMihály,közhonvéd, földműves
(Mikár:101.,KF:41.)

A Cenk-tetőn 1849-ben Az orosz hAd se-
reg kőobeliszket emelt, rAjtA A sárkányt 
le győző oroszlán vAsból készült szobrávAl 
és Az AustriA cum russiA unitA – rebellio 
de victA felirAttAl. ezt már 1861-ben emberi 
kéz pusztítottA el.

A millennium AlkAlmából jAnkoviCs gyu-
lA tervei AlApján A mAgyAr kormány 20,3 m 
mA gAs szobrot emelt A Cenk-tetőre. Az 
osz lop tetején álló, 3,5 m-es honfoglAlás 
ko ri vitéz bAljávAl Címeres pAjzsrA tá mAsz-
ko dott, jobbjábAn kivont kArddAl nézett 
A tö mösi-szoros felé. A szobrot már A 
fel A vA tását megelőző sAjtóvitábAn ÁrpÁd-
szo bor nAk keresztelték el. Az AvAtórA 
1896. ok tóber 18-án került sor, beszédet 

mon dott perCzel dezső belügyminiszter 
és friedriCh müller nAgyszebeni szász 
püs pök. Az AvAtó nApján A románok és A szá-
szok egy része tiltAkozó AkCiót szervezett. 
1901-ben egy ismeretlen rálőtt. 1913 
szep tem ber végén ilie Cătărău és eliAd 
CotofAn (más források szerint timotei 
kirilov) bom bA támAdást intézett A szobor 
ellen, A mely ben tAlApzAtA megsérült és A 
szobor pár hó nAp múlvA egy hóvihArbAn 
összedőlt. tA lApzAtát A betörő román 
hAdsereg 1916-bAn hordtA el. 

mArAdványAit A történelmi mú zeum pin-
Cé jében őrizték, fejét 2002-ben A mAgyAr 
e vAngélikus egyház brAssói hi vAtAlábAn 
állították ki.

BunaAndrás,közhonvéd(KF:41.)
BunaIstván,közhonvéd(KF:41.)
BunaMihály,közhonvéd(KF:41.)
BunaSamu,közhonvéd(KF:41.)
CsereMárton,közhonvéd(KF:41.)
CsereMárton,közhonvéd,földműves
(Mikár:102.)

FórisMárton,közhonvéd, földműves
(Mikár:102.,KF:41.)

FórizsAndrás,közhonvéd(KF:41.)
FórizsMárton,közhonvéd(KF:41.)
FórizsPéterMárton,közhonvéd(KF:41.)
GáborMihály,közhonvéd(KF:41.)
GécziGyörgy,közhonvéd(KF:41.)
GécziIstván,közhonvéd(KF:41.)
GécziJános,közhonvéd(KF:41.)
GécziMárton,közhonvéd(KF:41.)
GécziPál,közhonvéd,földműves(Mikár:
102.,KF:41.)

JakabJános,közhonvéd(KF:41.)
JakabMárton,közhonvéd,földműves
(Mikár:102.,KF:41.)

JakabMihály,közhonvéd(KF:41.)
KisAndrás,közhonvéd(KF:41.)
KosztapálAndrás,közhonvéd(KF:41.)
KotleanNikidor,közhonvéd,napszámos
(Mikár:102.)

MáthéMihály,közhonvéd, földműves
(Mikár:103.,KF:41.)

MiklósIstván,közhonvéd(KF:41.)
MiklósJános,közhonvéd(KF:41.)
MiklósMózes,közhonvéd(KF:41.)
OrbánIstván,közhonvéd(KF:41.)
OrbánMihály,közhonvéd(KF:41.)
PaizsTamás,közhonvéd, földműves
(Mikár:103.)

PaizsTamás,közhonvéd,napszámos
(Mikár:103.)

PálandorMihály,közhonvéd(KF:41.)
RabIstván,közhonvéd(KF:41.)
RabJános,közhonvéd(KF:41.)
SiposMárton,közhonvéd,földműves
(Mikár:103.,KF:41.)

SzászAndrás,közhonvéd(KF:41.)
SzászJános,közhonvéd(KF:41.)
SzászJózsef,közhonvéd(KF:41.)
SzászSamu,közhonvéd(KF:41.)
TaizsAndrás,közhonvéd(KF:41.)
TaizsJózsefJános,közhonvéd(KF:41.)
(Folytatása a 4. oldalon.)
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PécSi l. DáNiel jelkéPMűvéSz

a NégyfaluSi zajzONi rab iStváN 
közéPiSkOla cíMere 

Támogassa jövedelemadója 
2%-ával a HMMT-t!

A 2013-as jö vedelem után be fizetett 
adó alapján ki töl tött űrlapokat má jus 26-
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 gyer-
ek-tánccsoportjának működtetésére 

fordítottuk.  

(Folytatás az előző lapszámunkból.)
A négyfalusi Zajzoni Rab István Kö zép

is kola címere a névadó szellemiségének 
megfelelően, remélhetőlegmegerősíti
az intézménybenoktatópedagógusok,
diá kok nemzeti önazonosságát és ön be
csülésétnemcsakamában,hanemaz
eljövendőbenis!

A címerképek mellett a színeknek is 
fontos jelentéstartalmuk van.
Az1.sz.felsőcímermezőésaszalag

kék színeazégre,avízre,a levegőre,
mintelemekre,valamintazigazságraésa
hűségreutal.Aziskolavonatkozásábana
helyiközösségigazságszeretetétésaha
gyományokhozfűződőszoroskapcsolatát
is szemlélteti.
Az1.számúcímermezőta2.sz.alsó

címermezőtőlelválasztópólya,vörös szí
neatűz,amennyeifényesség,ameleg,a
szeretet színe. A véré és ez által Krisztus 
Ke resztáldozatának és minden emberi 
áldozatnakahősihalottaknak is fontos
ki fe jezése. Emellett megjeleníti azokat az 
oktatókatésdiákokat,akikakülönbözővi
lágégéseksoránéletüketáldoztákhitükért
ésahazáért.
ANap,anyitottkönyvlapszéleinek,apen

na,ésafeliratokarany színe,azÉgieredetű
hatalomnak,aMennyeiboldogságnak,
valamintaMegdicsőülésnekkifejezője.
Az iskola vonatkozásában a több mint 
400évesmúltat,aziskolaoktatóinakés
tanulóinakjövőbevetetthitéthangsúlyozza.
AHold,anyitottkönyv lapjainakésa

Lutherrózsaszirmainakezüst színe, a 
tisztaságot,abüntetlenséget,azártat

lanságot,azerényességetésa jövőbe
ve tett reménységet testesíti meg. A vörös 
észöldszínmellettősimagyarszimbólum.
Nemzeticímerünkészászlónkisezekből
aszínekbőlépítkezik
A2.számúalsócímermező zöld szí ne, 

atavasz,afeltámadás,azörökújjászü
letés,ahalhatatlanság,azégiParadicsom
színe,ahováIstenazelsőemberpártÁdá
motésÉváthelyezte.Aziskolaesetében
a megújulás képességét jel képezi.

A kékpiros farkasfogazatú zászlón a 
címermelletthelyetkapaZajzoniRab
Ist ván Középiskola jelmondata is: „Ennek 
a népnek élni kell, tehát az iskola ál
lani fog!”,mondat,melyTrefortÁgoston
közoktatásügyiminisztertőlhangzottel,
a mikor 1880ban meglátogatta Hosszú
falubanaM.Kir.MűfaragászatiIskolát.

Budapest, 2014. február 17.
Irodalom
Csáky Imre: A Magyar Királyság vár me

gyéinek címerei a XVIII.–XIX. szá zad ban. 
CorvinaKiadó,Budapest,1995.
GömbösTamás:A szerzetes és lo vag

ren dek címerei és viseletei. Az e van gé li kus 
és református egyházak jelképei.Tellér
Kiadó.Budapest,1993.
TakácsBéla:Bibliai jelképek a magyar 

re formátus egyházművészetben.MRE
Sajtóosztálya.Budapest,1986.
KónyaÁdámKöpecziSebestyénJó

zsefcímerfestőután):A Nemes Székely 
Nem zet Ősi címerei.Sepsiszentgyörgy,
2009.

Kolumbán Lajos: A hétfalusi csángók 
a múltban és a jelenben.Brassó,1903.
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braSSóviDéki ‘48-aS HONvéDek
(Folytatás a 3. oldalról.)
TaizsMihály,közhonvéd(KF:41.)
TaizsSándor,közhonvéd(KF:41.)
TaizsTamás,közhonvéd(KF:41.)
TóthK.Márton,közhonvéd(KF:41.)
TóthMátéGyörgy,közhonvéd(KF:41.)
VajdaPál,közhonvéd(KF:41.)
VerniaIstván,közhonvéd(KF:41.)
VernikaMihály,közhonvéd,földműves
(Mikár:104.,KF:41.)

Fogaras (AFogarasvidékiHonvéd
egylet1867.szeptember15én
alakult.)

BalázsSándor,tizedes,ügyvéd(Mikár:
145.)

BarabásJózsefalhadnagy,nyugalmazott
törvényszékibíró,Kolozsvár(Mikár:
145.,Mikár1868:45.)

BarabásJózsef,alhadnagy
BeneFerenc,hadnagy(MeghaltFog
arason.)

BeőtyAntal,hadnagy
BerzsenyiIstván,kapitány(BónaGábor:
1988.115.)

BisztraiAntal,főhadnagy(Mikár1868:
45.)

BoérJános,főhadnagy
BoniMihály,alhadnagy
CsutakMihály,közhonvéd,csizmadia
(Mikár:145.)

DallosJózsefélelmezésitiszt,postahi
vataliszolga(Mikár:145.)

FogarasiKároly,közhonvéd,csizmadia
(Mikár:145.)

GombűJózsef,alhadnagy
GöllnerAntal,főhadnagy(Mikár1868:
44.)

GyertyánosiFerenc,alhadnagy(Mikár
1868:45.)

JagerGyörgy,közhonvéd,kötélgyártó
(Mikár:145.)

KissZsigmond,élelmezésibiztos,(Mikár
1868:45.)

KonstantinicsJános,tizedes(Mikár:145.)
KönczeyKárolyalhadnagy,megyeiírnok
(Mikár:145.)

LakatosEde,hadnagy

LászlóZsigmond,alhadnagy, tanár,
Déva(Mikár1868:45.,Mikár:145.)

MikovényiJenő,kapitány(BónaGábor:
1988.404.)(Fogarasonhaltmeg.)

MoianDániel,százados.(Mikár1868:
45.esBónaGábor:1988.419.)
(Románlelkészfia.)

MaxTeodor,alhadnagy
NagyKároly, közhonvéd,asztalos
(Mikár:145.)

SimonIstván,tizedes,csizmadia(Mikár:
145.)

SinkovicsKároly,őrmester(Mikár1868:
44.)

SoósIstván,alorvos,magánzó(Mikár
1868:45.,Mikár:145.)

SpringerBocskaiJózsef,tizedes,mag.
Fogaras(Mikár:145.)

StrávaMiklósnyug.ezredes(Mikár:
145.)

SzabóGusztáv, főhadnagy (Bóna
Gábor)

SzászKároly,közhonvéd,orvos,Szent
györgy(Mikár1868:45.,Mikár:145.)

SzilágyiSamu,alhadnagy(Mikár1868:
45.)

SzivóJános,főhadnagy(BónaGábor)
VajnaSándor,hadnagy
(Vége.)

ákOSi MakOlDy józSef

NagyszebeN született 1890. április 15-éN, 1957-beN halt meg. Festőművész, 
gra fi kus, építészmérnök, „Erdély vándorgrafikusa”. kaposi molnár viktor un-
okája. 1908-ban színjElEsEn érEttségizEtt bras só ban a római katolikus gim ná zi-
umban. kollár gusztáv (1879–1970) rajz ta nárral Együtt barangolták bE brassó 
környékét, mEg fEstésrE kínálkozó részlEtEkEt kErEstEk.

a gimNázium Nagyhírű ÖNképzőkÖréNek az elNÖke volt. a CeNk-tetőN álló árpád-
szo bor előtt reN dezett üN Nep sé geN 1908-baN ő, a ma tu raNdus moNdott a diákság 
ré  széről Nagyhatású beszédet: „Tud juk, hogy a meg válTozoTT viszonyok mosT már 
kötelességeketrónakránk,mintazőseinkre;tudjuk,hogymacsakazokos,acél
tudatosmunka,sennekhűkísérője,atudásazegyetlenlegnagyobberő.tehát
munkásokakarunklenni.törekvők,hogyerőseklehessünk.”

barCaság kÖzpoNtjából, Fővárosából, brassóból kiiNduló taNulmáNyútjaiNak 
é pí tő- és raj zo ló mű vészi alkotásokbaN kikristályosodó megvalósításai a leg FoN-
to sab bak: templomerődÖk, kastélyok, ud varházak, régi hétFalusi CsáNgó házak, 
kapuk, ut Caképek teszik értékessé muNkáját.

a honvédemlékatömösiszorosban műve még eredeti állapotábaN ábrázolja a 
ma gyarvár emlékművét.

a CsakNem 400 tagot számláló kamaraszerű képzőművészeti testület Főtit-
kárakéNt 1923–1928 kÖ zÖtt vezette a legNagyobb magyar képzőművészeti 
egyesület ad mi Nisz tráCióját. gróF klebelsberg ku Nó kultuszmiNiszter kiNevezte 
az országos ma gyar képzőművészeti taNáCs tagjává.

vákár tibor építész így vallott róla: „számomraővoltaszakmaipéldakép,a
férfidalia,azÚr,ésegyütt.”


