
„Bakács primás keresztes hadat hirdet
Földi nyomorra égi üdvösséget
És Székely Dózsa György lesz a vezér.
Török helyett urak telkén dúl, éget,
A nép fizetni akar mindenér’...
És hull a vér. Magyar vér, drága vér.”

(Szentimrei Jenõ: Verses magyar krónika)

A legendás hírû parasztvezér alakja az általa vezetett paraszt-
háború óta eltelt 500 esztendõ alatt sem halványult el. Megítélése
azonban a történelemben sokszor változott és túlzásoktól sem
volt mentes. Kortársai szerint Dózsa György a törvényes rend
ellen lázadó martalócvezér volt. A nemesi történetírás hosszú
évszázadokon át a parasztok bûneit hangsúlyozta, nem kímélve
Dózsa személyét sem. Éles vitát váltott ki Márki Sándor történész
Dózsa Györgynek szentelt monográfiája, mely 1882-ben aradi
tanárkodása idején született. Márki ki merte mondani, hogy
Dózsát nem mint szörnyeteget, hanem mint a nép javát keresõ
jellemes vezetõt kell megítélni. Bár a Dósa György és forradalma
szerzõjének történeti felfogását bírálói elhibázottnak tartották, a
bírálatok sokkal inkább Dózsának szóltak, mint a szerzõnek.
„Elvei, eszméi lehettek ennek a zsákmányoló hadnagynak is, de bizonyára
csak egészen magához mértek, s nem derengett erõs, tûzzel is alig irtható
koponyája alatt semmi modern népboldogítás” – írta a Századokban
Torma Miklós.1 Igaz, az aradi lapok, az Alföld s az Arad és
Vidéke hasábjain olyan vélemények is napvilágot láttak, amelyek
védelmükbe vették Márkit és Dózsát. Jancsó Benedek, akkor
még aradi tanár szerint: „Dózsával eddig történetünk nagyon röviden
és igazságtalanul bánt el” – ezért Márki Dózsáját a haladó törté-
netírás ragyogó eredményének tekinti.2 Túlzásokkal találkozhat-
tunk a szocializmus éveiben is, amikor a parasztvezér szerepét
túlhangsúlyozták. Dózsa szélsõséges ábrázolása – marxista ideali-
zálása és kegyetlen bûnözõnek való beállítása egyaránt túlzó. Az
igazság valahol középen a Petõfi által megrajzolt Dózsa alakban
testesül meg, kinek „szellemét a tûz nem égeté meg, mert az maga
tûz...” Nemeskürty István Krónika Dózsa György tetteirõl címû
kötetében megpróbálta õt közelhozni a ma emberéhez, kiemelve,
hogy: „Dózsát nem vakította el a fény és a pápa által adott, majd
a nép által megerõsített hatalom. Nem kergetett fantomokat, nem volt
megszállott.”

Születésének feltételezett 500. évfordulója a kutatók figyelmét
is a parasztvezérre irányította. Szûcs Jenõ 1972-ben és 1974-ben
megjelent tanulmányában és Barta Gábor – Fekete Nagy Antal
Parasztháború 1514-ben címen 1973-ban kiadott könyvében új
részletek tárultak fel Dózsával és a parasztháborúval kapcsolatban.
Például Dózsa híres ceglédi beszéde, amely Tubero, Taurinus és
Brutus János mûvei alapján Márkinál tényként szerepelt, az

újabb kutatások eredményeként a legendák világába került, vagy
kiiktatódtak a történetbõl a sosem volt ütközetek.3 A kutató-
munka eredményei és a kutatásokat segítõ forrásanyagok meg-
jelentetése jól példázza, hogy Dózsa és a magyar parasztháború
iránti érdeklõdés nem aludt ki. A mostani évforduló a doku-
mentumok tanulmányozása mellett kiváló alkalom a példaképpé
vált parasztvezér emlékének ápolására is.

Dózsa György

Az 1514-es parasztháború vezérét a források ezen a néven
nem említik – latin, német vagy olaszos formában Székely
Györgynek nevezik. Így nevezték maguk közt a keresztesek is.
1514-ben Georgius Siculusnak írja õt a palermói Janus Vitalis,
Cecol Giorgionak Marino Sanuto és Zeghiusnak Taurinus a
Stauromachiában.4 Georgius Zekelnek mondja a parasztháború
után megtartott országgyûlés törvényszövege is, anélkül, hogy
megemlítené a Dózsa nevet. Milyen alapon állítjuk mégis, hogy
az 1514-ben felkelt parasztság vezérét Dózsának hívták? Származá-
sát az az okirat bizonyítja, amelyet 1507. július 17-én Héderfáji
Barlabási Lénárt erdélyi vajda és székely alispán irt. Ebben Dózsa
Györgyöt „Georgius Dosa Siculus de Makfalva in Sede Maros
existente”-ként nevezi meg. Dózsa György tehát a makkfalvi székely
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lófõ család tagja. A kétségek eloszlatására szolgál az a falkrónika
is, amely a brassói Fekete templom falán volt olvasható. A latin
nyelvû szövegbõl, amelyet a 16. század utolsó évtizedeiben
lemásoltak, világossá válik, hogy a parasztvezér „Georgio Doscha
Ciculo duce” – azaz Székely Dózsa György a keresztesek felkelését
vezette.5 Istvánffy Miklós az 1622-ben, Kölnben kiadott
Historiarum de rebus Ungaricis-ben leírta, hogy Bakócz Tamás
a Dózsa melléknevet viselõ Székely Györgyöt tette vezérré.

Makfalvi Dózsa György a kézdiszéki Dálnokon született
1470 körül (1472). Itt élt testvéreivel édesapjuk, makfalvi Dózsa
Tamás haláláig, majd Makfalvára került. Bár a tudományokhoz
nem értett, katonai pályájának köszönhetõen sikerült kiemelked-
nie. 1513 nyarán Zápolya János (Szapolyai) erdélyi vajda sere-
gében lovaskapitányként harcolt a török ellen, majd Nándor-
fehérváron vállalt szolgálatot. Az elbeszélõ források igen bátor
tisztként emlegetik, akinek tetteire maga a király is felfigyelt. Ez
a bátor végvári katona ugyanis 1514. február 28-án párviadalban
legyõzte a szendrõi török lovasok hadnagyát, az albán Alit.
Tetteit II. Ulászló király (1490–1516) dupla zsolddal, aranylánccal,
sarkantyúval, karddal jutalmazta meg és nemesi levelet íratott
neki, mely egy délvidéki falu – 40 jobbágytelek urává tette,
valamint engedélyezte, hogy a hõstett emlékére címerébe egy
karddal levágott vérzõ kart illesszen.6

Magyarország érseke, Bakócz Tamás éppen azokban a
hetekben (április 16-án) hirdette ki a pápai bullát, mely által X.
Leó pápa keresztes hadjáratba hívta a népet, bûnbocsánatot és
örök túlvilági boldogságot ígérve a török ellen harcolóknak. A
magyar nemesek nem örültek a pápai bullának, mert a tavaszi
és nyári munkák idején szükségük volt a jobbágyokra. A hadsereg
parancsnokságát egyetlen fõúr sem vállalta. Végül az érsek engedve
a parasztok kérésének, Dózsát tette meg a keresztesek vezérének.
Ünnepélyes keretek közt április 24-én, Szent György-ünnepén
vette át Dózsa a vezérséget, amikor az érsek kezébe adta azt a
nagy vörös kereszttel ékesített zászlót, melyet Rómában maga a
pápa áldott meg. Márki szerint e pillanatban Dózsa „a vallás és
a nemzet katonája volt.” A döntés jónak tûnt, mivel Dózsa profi
katona, gyakorlott lovastiszt és bátor harcos volt, aki tekintélyt
is tudott szerezni seregében. Ami a természetét illeti, igazi
katonajellem volt, határozott, egyenes, és amit elvállalt azt telje-
síteni akarta. Amikor keresztesei már a nemesek ellen fordultak,
õ még továbbra sem tett le arról, hogy meginduljon a török
ellen.7

A keresztesek, akiket az egykori oklevelek kruciátusoknak
neveztek, rövid idõ alatt nagy számban gyülekeztek. Nagy-
szombati Márton szerint:

„Pajzsot, rettenetes bárdot, sisakot viselének
Háromnyüstû bõrvértezetet, rudakat,
Szép ragyogó szablyát és rozsdás szekercét
S mindent, amivel a népeket ölni szokás.” 8

Fontos tennivalójának tekintette, hogy táborát megszervezze
és megtanítsa a fegyverek használatát. Brutus János Mihály
Báthory István erdélyi fejedelem, (1571–86) majd lengyel király
udvari történetírója szerint: „a faragatlan embereket, akik hadi
fegyelemhez nem szoktak, meghatározott rendekbe osztotta, kijelölte
elöljáróikat, katonai tudásra oktatta...” 9

„Ha ezt a paraszti sereget a törökre zúdítják, amint azt Hunyadi
János sikerrel tette jó 50–60 évvel ezelõtt a fegyveres Kapisztrán társasá-
gában – minden jóra fordult volna” – vélte Nemeskürty István.10

Az otthonról kapott rossz hírek, melyek a hadbavonultak
családtagjainak robotoltatásáról szóltak, a keresztes had akadozó
élelmezése, s végül Bakócz rendelkezése, mellyel a nemesek
tiltakozása miatt betiltotta a toborzást, május 24-én pedig a
hadjáratot is, hatalmas felháborodást váltott ki. A keresztes
háború parasztháborúvá alakult át és az ország lángba borult.
Dózsa megértette a parasztok követeléseit és a felkelõk élére állt.

Szeme elõtt egy olyan szabadság kiharcolása lebegett, amilyet
õ a Székelyföldön megismert. Seregét három részre osztotta –
egy része Eger felé indult Barabás pap vezetésével, egy másik

csapat Bács felé Sárosi Nagy Antal vezetésével, a fõerõk pedig
az õ vezetésével Csanád megyébe vonultak. A vezetés bölcsessége
nyilvánult meg abban, hogy Dózsa olyan vidékre vezette seregét,
ahol a legtöbb mezõváros volt, mely az élelmezést és az ember-
anyag utánpótlást egyaránt lehetõvé tette.

A Maros menti várak – Lippa és Solymos birtokbavételével
az Erdély belsejébe irányuló utakat akarta biztosítani, mert tudta,
hogy Zápolya vajda serege Erdélyben van. Az Alföldön szervezõdõ
parasztháború lángjai Erdélybe is átcsaptak. Lángba borult
Beszterce vidéke, Dés, Torda, Abrudbánya, Zalatna, Torockó. A
vajda azonban jól õrizte Erdélyt, emberei mindenütt elfojtották
a mozgalmakat, õ pedig seregével dél felé indult. Déván összehívta
a három nemzet gyûlését, s mivel megtudta, hogy Dózsa Temesvár
felé fordult, õ maga is oda indult. Dózsa alvezére, a Váradot
megszálló Lõrinc pap, hogy magára vonja az erdélyi nemesi
hadsereget, hadmûveletet indított Kolozsvár ellen. Mivel a kísérlet
nem járt sikerrel, kénytelen volt kivonulni Erdélybõl.11

A keresztesek vezére
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A dél felé vonuló fõsereggel viszont Dózsa sikereket ért el.
Apátfalván ugyan még a nemeseknek sikerült legyõzni Dózsa
seregének elõõrsét, de Nagylaknál a parasztok diadalmaskodtak.
A gyõzelem után május 27-én Dózsa törvényt ült – karóba
húzták Csáky Miklós csanádi püspököt, aki Aradra akart mene-
külni, Ravazdy Péter alispánt, Orros Andrást, Dóczy Györgyöt,
Torpay Miklóst, majd Telegdi István kincstartót is. E kegyetlennek
tûnõ tettet a korszak szokásain keresztül kell megítélni, tudva,
hogy a karóbahúzás elterjedt kivégzési mód volt. A középkori
magyar jogszokás szerint a minõsített kivégzések közé tartozott
még a kerékbetörés, a megégetés, a nyársbahúzás, a tagok szét-
szaggatása, melyekhez még kínzások is társulhattak.12 Különben
Dózsa tudomást szerzett arról, hogy milyen kínzásokkal végezték
ki Budán a Mezõtúrnál elfogott kereszteseket, így a nemesek
karóbahúzása megtorlásnak is tekinthetõ.

Miközben Dózsa a nagylaki gyõzelmet ünnepelte, a király
május 29-én elrendelte a felkelés leverését. Dózsa viszont Arad
felé küldte hadainak egy részét, amelyet hamarosan maga is
követett a deréksereggel. A hadak a Marosnak mindkét oldalán
megindultak. A parasztok feldúltak minden nemesi kúriát és
kastélyt, amelynek gazdája ellenállt, de több várat erõszak nélkül
sikerült elfoglalni. Elsõsorban Dóczy Ferenc zádorlaki kastélyát.
Dózsa kapitányának nem kellett ostromot indítania, Fábián
várnagy azonnal feladta a várat. A Maros jobb partján fekvõ
csálai várat, mely Haraszthy Ferenc aradi fõispánnak volt a
birtoka, kapitányai nemcsak, hogy egyetlen puskalövés nélkül
feladták, de maguk is beálltak a keresztesek közé. Csála alól
Arad mezõvárosára rontottak, de arról, hogy feldúlták volna
nincs emlék, csupán a káptalan néhány oklevelét és pecsétjét
vitték magukkal.13 Világos várát egy csapat szintén bevette.
Következett a Maros utolsó szorosának és az annak védelmére
épült Lippa és Solymos várak elfoglalása. E két várat 1510 óta
Brandenburgi György õrgróf birtokolta. Lippa abban az idõben
Arad vármegye legnagyobb városa volt. Itt volt az ország egyik
pénzverõ intézete és sókamrája, a Maros egyik legnevezetesebb
révje és vámja is. Az õrgróf parancsára a várost falakkal vették
körül. A keresztesek június 10-én ostrom alá vették, mire Bodó
Miklós várnagy feladta Lippát. Dózsa hét zászlóaljjal érkezett,
hogy átvegye a neki önként hódoló várost és várat.14 Június 7-én

a parasztsereg ágyúkkal felszerelve hozzáfogott Solymos ostromá-
hoz. Lippához hasonlóan, Solymos sem volt megerõsítve.
Prantner várkapitánynak mindössze 14 zsoldosa volt, de a vár
elfoglalása mégsem bizonyult könnyû feladatnak.15 Június 9-én
csak a vár lõszerraktárát sikerült felrobbantani. A várkapitány,
Künisch Mátyás káplánnal megkísérelték a védelem megszerve-
zését. Mivel a várõrség nem rendelkezett megfelelõ mennyiségû
élelemmel, sem a szükséges harci eszközökkel, a vár feladása
elkerülhetetlenné vált. Biztosnak látva a vár feladását, Dózsa az
ostrom folytatását testvérére, Gergelyre bízta, õ maga pedig sere-
gével Temesvár alá vonult. Miután Benedek porkoláb meggyõzte
a katonákat a vár feladását illetõen, Künisch káplán a várba
vezette a kuruc hadnagyokat. A dokumentumok nem említenek
kegyetlenségeket, inkább az ostromlók katonai érdemeit emelik ki.

Sikereinek ismeretében váratlan eseménynek számít a te-
mesvári csatavesztés. Nemeskürty István szerint Dózsa ismerve
a magyar fõnemesség torzsalkodását, valamint a Báthory István
temesi bán és Zápolya vajda közti gyûlölködést, nem számított
a vajda támadására.16 De Dózsa nem is gondolt Temesvár
ostrommal történõ bevételére, õ Temesvár kiéheztetését tervezte,
ezért elkezdte a várat körülvevõ vizek levezetését is. Végül a
parasztokat a vezérek – Dózsa György és Dózsa Gergely – foglyul
ejtése után a vajda serege július 15-én szétverte. A többi had-
színtéren zajló felkeléseket ugyancsak elfojtották és a nemesség
a vezetõkön kegyetlen bosszút állt. Közismertté vált Dózsa
temesvári kivégzése, melynek körülményeit Taurinus István
gyulafehérvári kanonok az 1519-ben kinyomtatott munkájában
így írt le:

„Azután sok vér áztatta ruháját
hóhér tépi le és égõ botot ad a kezébe
és tüzesült koronát helyezett le királyi fejére.”

Dózsa halála

Tüzes vastrónra ültetése ugyan tévhit, de izzó vaskoronával
valóban megkoronázták.17

A nürnbergi Scheurl család könyvtárában megõrzött kis
nyomtatvány szövege szerint Dózsát nem Temesvárott, hanem

A parasztháború Solymos vára
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Budán végezték ki Ulászló király jelenlétében. A Magyarországról
visszatért nünbergi kereskedõk elmondása alapján készült kiadás
úgy születhetett, hogy a nyelvi nehézségek miatt a németek a
kapott értesüléseiket nem rakták össze megfelelõen.18

Helytállása a parasztság mellett, halált megvetõ magatartása
példaképpé vált és teremtõ alkotásra ösztönzött sok írót, költõt
és mûvészt. Hosszasan lehetne sorolni azoknak az alkotóknak
nevét és mûvét, akiket Dózsa alakja megihletett. Íme néhány
példa: Petõfi Sándor, Eötvös József, Erkel Ferenc, Juhász Gyula,
Ady Endre, Illyés Gyula, Szervatiusz Tibor. Emlékezete Erdélyben
is gyökeret vert, hiszen a parasztvezér székely származású volt.
Márki Sándor Dósa György és forradalma címû monográfiája
Aradon, az átdolgozott második kiadás Kolozsváron készült el.
Alakjáról megemlékezett Kacsó Sándor Dózsa útja címû novellá-
jában és Tamási Áron is a Szabad pályán címû elbeszélésében.
Temesváron elõbb egy Dálnokról érkezett küldöttség kopjafát
állított a kivégzett parasztvezér emlékére, majd 1979-ben ennek
helyére Szobotka András szobra került.

A szörnyû kivégzés emlékét õrzi a Székely László által
tervezett emlékmû, melynek baldachinja alatt Kis György Mária-
szobra látható.19 Természetesen Dálnokon is szobor emlékeztet
a település legendás hírû szülöttjére, Szobotka András és Anton
Dîmboianu alkotása.

Beteljesedett hát a jóslat, amit Taurinus a kivégzés alkalmával
mondat el Dózsával:

„Égen amig csillag, még fû kacagó lesz a földön
tengerben hullám támad és erdõn fa növekszik
fennmarad ám a nevem maradékra örökkön-örökké...”
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Az 1950-es évek vége felé Kelemen Lajos már a legendák közé
számított. Õ volt Erdély levéltárosa, történésze, akihez bármilyen
múltra vonatkozó kérdéssel lehetett fordulni. Ha rögtön nem is
tudott választ adni, de eligazított a források között, figyelmeztetett
a tévedésekre. S a magukat a levéltári kutatómunkára szánó
fiatalabb kartársainak állandó segítõje, mestere lett. De nem
csak a történészek közt terjedt legendája, hanem – legalább
Kolozsvárt – õ közintézménynek is számított: ha vendég érkezett
a városba, ha valamilyen rendezvény alkalmából kis csapat
verõdött össze, netán egy osztályfõnök felkérte, Kelemen Lajos
télen-nyáron hajlandó volt városnézõ körutat vezetni, temetõben
kalauzolni. Nem csak száraz adatokat közölt ilyenkor, hanem
anekdotákkal fûszerezte mondanivalóját, valósággal megelevení-
tette a helyszínen történteket.

Félszázadnál hosszabb, rögös út, fáradhatatlan levéltárosi
munka vezetett el oda, hogy Kelemen Lajost ne csak a szakkörök,
hanem a szélesebb társadalom is számon tartsa és tisztelje.

Gyermekkora Marosvásárhelyhez és az ottani Református
Kollégiumhoz kötõdik. Mind a családban, mind pedig a
kollégiumban ápolták a 48-as hagyományokat. Különösen Koncz
József és Bihari Sándor tanárok történelmi szemlélete hatott rá.
Koncz bizalmába fogadta a kollégiumi könyvtár rendezésében.
Az õ hatásukra kezdte a vidéket járni, felkutatni a történelmi
emlékeket. Szülei családi élete azonban egyáltalán nem volt
mintaszerû. Az iszákos, kis keresetû édesapa mellett sokat
nélkülöztek.

A pályaválasztásban a véletlen is közrejátszott. Az édesapa
jogásznak szánta a fiát, de Kelemennek szerencséje volt azzal,
hogy az érettségin vizsgabiztosként a kolozsvári történész-
professzor, Szádeczky Lajos szerepelt, s õ biztatta a történészi
pályára. 1896-tól tehát a kolozsvári egyetem történelem–földrajz
szakos diákja lett az ifjú. Itt elsõsorban Szádeczky támogatta, de
Márki Sándor professzor is egyengette útját. A régész Pósta
Béláról és az ókori történelmet elõadó Schilling Lajosról is
mindig nagy tisztelettel emlékezett meg. Egyetemi tanulmá-
nyaihoz az anyagi hátteret Gidófalvy István közjegyzõ biztosítja
azzal, hogy felfogadja fia mellé nevelõnek. A Gidófalvy családnál
megismerheti a város nagyjait, a nagypolgári életvitelt. Vizsgáival
nehezen boldogul, s már ekkor kitûnik önfejûsége, szókimondó
természete: szinte mindegyik támogatójával valahogy konfliktusba
kerül.

1902-ben sikerül Kelemennek napidíjasként elhelyezkedni
az Egyetemi Könyvtárban. 1903 õszén – két év késéssel – leteszi
az egyetemi tanulmányokat lezáró szakvizsgát, de Szádeczky
minden biztatása ellenére sem jelentkezik doktorátusra. Így pedig
könyvtári elõhaladásra nem számíthat. Úgyhogy 1907-ben
elfogadja felekezete meghívását, s az Unitárius Kollégiumban
vállal helyettesi állást. Miután 1908-ban megszerzi a tanári diplo-
mát, véglegesítik. A következõ tíz évben fõállású tanár, de mellette
állandóan kutat az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) levéltárában,
sõt az egyesület tikári állását is elvállalja 1907-ben. Jó tanárnak
tartották, aki diákjait könyvtárba, kiállításokra, kirándulni viszi.
A lényegesen magasabb fizetés lehetõvé tette, hogy 1910-ben
megnõsüljön, szép lakást béreljen. Neve egyre ismertebbé vált a
városban és szakkörökben is. Az EME választmányi, majd 1917-
ben a zártkörû Erdélyi Irodalmi Társaság rendes tagjául választják.
Kitartó kutatómunkájának is elismerése, hogy 1918 elején az
Egyetemi Könyvtár keretében a múzeum-egyleti levéltárnál meg-
ürülõ állásba „állami tanárként” szolgálattételre õt osztják be.

Ekkor válik ténylegesen levéltárossá. Az év végén azonban új
világ kezdõdik: román fennhatóság alá kerül Kolozsvár, majd a
trianoni döntés megpecsételi Erdély sorsát.

Kelemen Lajos meglehetõsen nehéz helyzetbe jut 1918 után.
Õ az EME levéltárának a vezetõje, de az EME-nek a magyar
állammal kötött szerzõdése folytán õ is állami könyvtári alkal-
mazott. Miután 1920 nyarán megözvegyül, s kislánya sorsa egye-
dül az õ vállára nehezedik, az év õszén nem tagadhatja meg a
román király iránti hûségeskü letételét. Egyben a román nyelv
elsajátítását is kell vállalnia, s ezzel csak nehezen boldogul. Már
korábban is, EME-titkárként Kelemen Lajos sokat tett a vidéki
kastélyokban, kúriákban hányódó családi levéltárak megmen-
téséért, begyûjtéséért. A világháború utáni nehéz helyzetben, a
román földreformok idején még sürgetõbbé vált ez a munka,
hiszen a nemesi-fõnemesi családok egy része távozott az országból
vagy városra költözött, s a romladozó kastélyban senki sem
törõdött az irományokkal. Az 1920-as években mind élesebbé
vált az EME és az egyetem közti konfliktus. Az állam nem
akarta fizetni a gyûjtemények egyetemi használatáért járó bért,
sõt az EME mûködését is egy idõre felfüggesztették. Ilyen
helyzetben az állami alkalmazott Kelemennek 1920-ben le kellett
mondania az egyesületben viselt titkári tisztségérõl. A hivatali
munka mellett, ha felkérték, elõadásokat is tartott. Így a refor-
mátus teológia épületében mindössze egyetlen tanévig (1920–21)
mûködõ Református Tanárképzõ Intézetben Erdély története és
Diplomatika tárgykörben tartott elõadásokat. A 20-as évektõl a
teológusoknak külön is rendszeresített levéltári gyakorlati órákat.
1930-tól pedig a kolozsvári román egyetemen tanuló magyar
történészhallgatóknak szemináriumot vezetett, mûemlék-látogatá-
sokat szervezett. A könyvtár élére a román hatalom a budapesti
Egyetemi Könyvtár korábbi munkatársát, Eugen Barbut nevezte
ki. Az õ tízéves korszakában Kelemen Lajos csendben végezhette
munkáját. Az utód, Ion Muºlea igazgató azonban már állandóan
zaklatta a magyar alkalmazottakat, így levéltárosunkat is. 1933-
tól ismételten emlegették Kelemen nyugdíjazását. Erre végül 1938-
ban került sor. Ekkoriban választják a Magyar Tudományos
Akadémia kültagjául is. Ezután többet utazhat, gyakrabban
felkeresheti volt tanítványát, ifj. Gidófalvy Istvánt dobokai
kúriájában. Családi életét beárnyékolja leányának egy szerencsétlen
házasság után 1939-ben bekövetkezett halála. Ekkor már Kelemen
Lajos neve fogalomszámba megy: a városba látogatóknak õ a
kalauza, a tudósok, írók tõle kérnek tanácsot, a regényírók témát,
a családfa-kutatók neki írnak az õsökrõl érdeklõdve. S õ továbbra
is bejár a levéltárba kutatni, igyekszik minden felkérésnek eleget
tenni.

Az 1940-es bécsi döntés lényeges fordulatot hoz Kelemen
Lajos életében. Elismerések sorát kapja. Egyetemi tanári katedrával
is megkínálják, de ezt doktorátusa hiányára hivatkozva elhárítja
magától. Levéltári fõigazgatóvá nevezik ki, s mellé levéltárosként
Jakó Zsigmondot és Entz Gézát osztják be. A heraldikus Köpeczi
Sebestyén József is a keze alá kerül. A kormányzó Corvin-lánccal
tünteti ki. Fõigazgatói szobája tudományos központtá változik.
Az 1940-ben alapított Erdélyi Tudományos Intézet szintén
munkatársai közé vonja. 1942 nyarán azonban az állami elõírá-
soknak megfelelõen újból nyugdíjazzák. Az igazgatói tisztséget
Szabó T. Attila, a legkedvesebb tanítvány veszi át.

A tudós öregkori évei már ismét a romániai, s ráadásul
kommunista világhoz kötõdnek. Kelemen Lajos világnézete, maga-
tartása sehogy sem egyeztethetõ össze a Gaál Gábor irányítása

GAÁL GYÖRGY

ERDÉLY TÖRTÉNÉSZEINEK PÉLDAKÉPE VOLT
Kelemen Lajos halála félszázados évfordulójára
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alá került kultúrpolitikával. Ezért Kelement teljesen mellõzik,
publikációs lehetõség nélkül marad, kis nyugdíjából alig tud
megélni. Néha alkalmi megbízatásokból, diploma-másolási
munkából kap kis mellékjövedelmet. Közben az általa annyi
gonddal fejlesztett EME-levéltárat az Egyetemi Könyvtárból át-
költöztetik a Farkas utcai gróf Bethlen–Nemes-házba, s igazgatója
Jakó Zsigmond lesz. Itt továbbra is állandóan kutathat, tanít-
ványok veszik körül. Szabó T. Attila kezdeményezésére az Erdélyi
Múzeum folyóirat 1947-es összevont 1–4. számát Kelemen Lajos
70. születésnapjára és munkássága félszázados évfordulójára
emlékkönyvvé alakítják. A szám ki is kerül a nyomdából, de
bekötését és terjesztését leállítják. Úgyhogy csak néhány bekötött
példánya marad fenn. 1950-ben aztán az EME-t is felszámolják,
s a levéltárat átveszi a Román Akadémia akkor létrehozott kolozs-
vári fiókja. Tanítványai-tisztelõi még a Bolyai Tudományegyetem
útján próbálják segíteni. Így ennek kantinjában jut napi ebédhez.
1957-ben pedig az egyetem kiadásában jelenhet meg a 80.
születésnapját ünneplõ 711 lapos emlékkönyv. Ez lett az egyetem
legrangosabb kiadványa: 45 szerzõ ünnepeli az idõs tudóst. A
kötet végén közlik Kelemen könyvészetét is. Ugyancsak ekkoriban
tervbe veszik a tudós válogatott dolgozatainak a kötetbe gyûjtését,
de erre már nem kerülhet sor. Az utolsó megtiszteltetés 1960-ban
éri, amikor egyháza fõgondnokául választják. Jön a csontritku-
lásos, fájdalmakkal járó betegség, a hosszas Ortopéd Kórházban
való kezelés, majd a rokon családnál a kolozsvári Attila úti
háznál töltött pár hónap, hogy aztán 1963. július 29-én be-
következzék az elkerülhetetlen vég. Az unitárius templomból
méltó tiszteletadással temetik a Házsongárdi családi sírba korán
elhunyt felesége és leánya mellé.

Kelemen Lajos legmaradandóbb munkájaként – fõleg szak-
körökben – az EME levéltárának gazdagítását emlegették. Az
1902-es 50 ezer tételes gyûjteményt megszázszorozta 1944-re.
Szívósan járta a fõúri-nemesi családokat, s ahol értékes iratokat
fedezett fel, többnyire meggyõzte a tulajdonost, hogy ajándéko-
zással, vagy csak letétbe helyezze el az anyagot az EME bizton-
ságosabb levéltárába. Szinte bizonyos, hogy ezek a családi
levéltárak máskülönben szétszóródtak, elpusztultak volna. A
családi levéltárakat aztán Kelemen át is nézte, bár rendezésükre
alig jutott ideje. Mégis a fontosabb irattípusokat megjegyezte
magának, s felhívta rájuk a kutatók figyelmét, vagy egyenesen
keresett szakembert egy-egy téma feldolgozására. Önzetlenségére
jellemzõ, hogy nem tett félre magának, nem rejtegetett értékesebb
dokumentumokat.

Az 1957-es emlékkönyvben ugyan közölték Kelemen Lajos
könyvészetét, mégis a kortársak egyöntetûen arra panaszkodtak,
hogy nem írt eleget. Legalább is tudásához képest. Pedig, amikor
1938-ban nyugdíjazták – emlékezik vissza unokaöccse, Mikó
Imre1 – még gépírókisasszonyt is ajánlottak melléje, késõbb
magnószalagra akarták vele mondatni a fejében felhalmozott
anyagot. Õ mindezektõl elzárkózott. Maradtak a rövid írások,
napi cikkek, s néha végtelen magánlevelek egy-egy családfa-
kutatónak. Munkamódszere is egyedi volt: minden tudását
magában hordozta, nem voltak jegyzetei, cédulái, többnyire az
eredeti aktákat tette maga elé, s a többi ismeretet már fejbõl
adagolta. Fõ szempontnak a tények tisztázását, az adatok
pontosságát tartotta, ahogyan ezt kora pozitivista tudományossága
elvárta. Megvetette azokat a tollforgatókat, akik alapos elõtanul-
mányok nélkül, „a tudatlanság vakmerõségével” írtak egy-egy
kérdésrõl, s megalapozatlan állításokat vetettek papírra.

Közleményeire, pályaalakulására kétségtelenül hatással volt
a politikai helyzet és a közösségi elvárás is. 1918-ig fõleg
szakfolyóiratokban, egyházi lapokban tette közzé dolgozatait,
adat- és szövegközléseit. A fõhatalom-változást követõen, a
kisebbségi helyzetben a napilapok, folyóiratok igényelték írásait,
s õ a felkéréseknek igyekezett eleget tenni: hol könyvet ismertetett,
hol egy-egy jeles személyiségrõl, annak származásáról emlékezett
meg, hol az éppen folyó építkezés veszélyeztette mûemlékre
hívta fel a figyelmet. A nagy összegzésekre sose maradt ideje.

Pedig tõle várták egy unitárius lexikon, esetleg egyháztörténet
megszerkesztését, vagy az erdélyi mûvészek életrajzi lexikonjának
az összeállítását. Nagyobb szabású munkának csak az 1902-es
Kolozsvár-kalauza és az EME 1909-ben megírt története számít.
Megszerkesztette a Daniel család adattárát (1913) és szemelvé-
nyesen közzétette Hermányi Dienes József emlékiratát (1925),
valamint Bánffy Jánosné Wesselényi Jozefa 1848–49-i élmény-
beszámolóját (1931). Az 1940-es évektõl mind kevesebb közle-
ménye jelent meg.

Az 1970-es évek végétõl egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy
Kelemen Lajos írásos hagyatéka még sem lebecsülhetõ. Elõször
B. Nagy Margit két tekintélyes kötetbe (1977, 1982) gyûjtötte
össze a tudós mûvészettörténeti tanulmányait. Újabban Sas Péter
budapesti kutató Kelemen mûvelõdéstörténeti tanulmányainak
két, összesen ezer laphoz közelítõ gyûjteményét (2006, 2009)
bocsátotta sajtó alá. S ehhez csatlakozik a kéziratos, levéltári
hagyaték. Ennek sorsa ugyancsak érdekes. Kelemen Lajos halála
után teljes hagyatéka bekerült az Unitárius Egyház gyûjtõlevél-
tárába. Ám nagyrészét a belügyi szervek egyszerûen elkobozták.
Sokáig senki sem tudott a sorsukról. Az 1990-es években kelt
híre annak, hogy a kolozsvári Állami Levéltárban õrzik a
hagyatékot. Még idõbe telt, amíg felleltározták, kutathatóvá vált.
Itt aztán számos olyan kézirat akadt, amely megérdemli a
nyomdafestéket. Közülük a legértékesebb a Napló, melynek 1894–
1927 és 1933–1938 közötti évekre vonatkozó kötetei az Állami
Levéltárban, az 1928–1933 közöttiek az unitárius gyûjtõlevéltárban
maradtak fenn. Az máig kérdéses, hogy született 1938 utáni
napló is, s az hol lappang. E Napló nem csak életrajzi, hanem
kultúrtörténeti szempontból is igen érdekes megállapításokat,
leírásokat tartalmaz. Közel 3300 kézírásos oldalt tesz ki. Adatait
eddig többen is hasznosították, közzétételét Sas Péter ígéri. Néhol
nyers megfogalmazásai, intim részletei azonban eléggé megnehe-
zítik a sajtó alá rendezõ munkáját.

Még a Napló felbukkanása elõtt, az 1980-as évek végén
Debreczeni László hagyatékából elõkerültek Kelemen Lajosnak
a kórházi ágyon írt visszaemlékezései gyermek- és iskolás korára.
Ezeket e sorok írója formálta összefüggõ szöveggé, majd könyvvé
(Születtem Marosvásárhelyt. Kolozsvár, 1993). Sas Péter a leszár-
mazottaknál rátalált dr. Gidófalvy István közjegyzõ Kelemen
Lajostól származó életrajzára, ezt 2002-ben tette közzé. Úgyhogy
összegezésként elmondható: Kelemen Lajos elég sokat írt, írá-
sainak jó része még most is kéziratban van.

Nem érdektelen áttekinteni – legalább összegyûjtött írásainak
eddigi négy kötete alapján –, hogy melyek voltak a tudós történész
fõ témakörei. Tágabb értelemben a mûvészettörténet címszó alá
sorolható be dolgozatainak, cikkeinek jó része. Ehhez kapcsolódik
a helytörténet, különösen két város, Marosvásárhely és Kolozsvár
vonatkozásában. A családtörténet és címertan a keze alatt lévõ
gyûjtemények kapcsán is természetes témakörévé vált. A levéltárügy
és könyvtárügy, az okiratok közzététele állandóan foglalkoztatta.
A Székely Oklevéltár három kötetének az összeállításában õ is
részt vállalt. Több oklevelet alkalmilag tett közzé. Az egyháztörténet
szintén foglalkoztatta, különösen az unitárius múlt feltárása.
Nem idegenkedett a néprajzi, irodalomtörténeti vagy éppen
nyelvészeti adatok közzétételétõl sem. Alkalmilag évforduló vagy
haláleset kapcsán számos erdélyi magyar személyiség életrajzát
vázolta fel. Kedvelt témaköreihez fûzõdõ köteteket is szívesen
ismertetett, nem fukarkodott az elismeréssel, de néha kritikai
észrevételeit is megtette.

Kelemen Lajost tekintjük az erdélyi mûemlékvédelem el-
indítójának. Jól ismerte mûemlék épületeinket, templomainkat.
Nem csak leírásukkal foglalkozott, hanem állapotukkal is. Ha
károsodás érte õket, netán bontásra kerültek, hallatta szavát,
felidézte történetüket. A sikeres renoválásokat, restaurálásokat
viszont elismeréssel nyugtázta. Tudatosította a lakosságban, de
fõleg az épületek tulajdonosaiban, hogy az értékeket meg kell
õrizni. Kolozsvár belvárosának minden házát ismerte, még a
megelõzõ épületekrõl is volt tudomása, s a bennük lakó
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családokról is néha anekdotákkal szolgált. A Házsongárdi temetõ
síremlékei közt sétálva, az elpusztítottakra is ráirányította a
figyelmet. A templomok kazettás mennyezeteit, falfestményeit,
klenódiumait számon tartotta, s megõrzésükre, gondozásukra
ismételten felhívta az egyházak és lelkészeik figyelmét. Ezek
tudatában, amikor 1990-ben megalakult az elsõ erdélyi magyar
mûemlékvédõ társaság, az Kelemen Lajos nevét vette fel.

A tudós levéltáros körül spontánul iskola teremtõdött. A
két világháború között, sõt még az azután induló történészek,
nyelvészek, irodalmárok nagy része Kelemen Lajostól tanulta a
levéltári munkát, tõle kapott témákat, feldolgozásra érdemes
anyagokat. Hozzá fordultak az erdélyi történelem kérdéseivel,
minduntalan segítségét kérték az olvashatatlannak tûnõ kéziratok

Jegyzetek

1 Kelemen Lajos közöttünk. In: Mikó Imre: Akik elõttem jártak. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1976. 249–257.
2 Erre vonatkozóan lásd: A székely történet kutatása nem jelent elkülönülést. Beszélgetés Imreh Istvánnal. A beszélgetést készítette: Gaal György.
Aetas. Történettudományi folyóirat. 1995/1–2. 233–239.

megfejtésénél, a latin mondatok helyes értelmezésénél. A Bolyai
Tudományegyetem történész tanári kara Kelemen Lajos szárnyai
alól kelt útra.2 A kutatást tõle tanulták, a feldolgozás terén aztán
már új utakra léptek, összegezéseikkel a mestert is meghaladták.
Szabó T. Attila és Jakó Zsigmond munkássága már összmagyar
viszonylatban csúcsteljesítményt eredményezett.

Így nem csoda, ha sokan idézték fel a tudós történész, a
mester emlékezetét. Az unokaöcs, Mikó Imre, a tanítvány Szabó
T. Attila, Jakó Zsigmond, B. Nagy Margit, a róla monográfiát
író Csetri Elek, az újabban róla disszertációt összeállító Sas
Péter, az emlékét humorosan felidézõ Bajor Andor csak néhány
az elõtte tisztelgõk névsorából. Mindnyájan hozzájárultak ahhoz,
hogy napjainkban Kelemen Lajos alakja legendássá váljék.

KUPÁN ÁRPÁD

NAGY ISTVÁN 1848–49-ES SZABADSÁGHARCOS
MÁRTÍR LELKÉSZ EMLÉKÉNEK IDÉZÉSE

Népünk viharos története egyik legkiemelkedõbb eseményének
165. évfordulóján, e történelem egy olyan különleges jelentõségû
szereplõjének-áldozatának igyekszünk emléket állítani, akinek sem
életében, sem halálában nem ismerték el megfelelõképpen érde-
meit, népéért, hazájáért hozott áldozatát.

Nem sokkal a szabadságharc vérbefojtása után, Kossuth Lajos
amerikai útja felkeltette egy 25 éves connecticuti fiatalember,
Charles Loring Brace érdeklõdését a magyar ügy és Magyarország
iránt. 1851 tavaszán Magyarországra utazott, s miután felkereste
a magyar fõvárost, bejárta a Tiszántúlt, 1851. május 20-án Váradra
érkezett, hogy megismerje a magyar Birminghamet, a szabadság-
harc egykori hadipari központját.

A kíméletlen megtorló Bach-rendszer váradi ügynökei benne
is „veszélyes felforgató elemet” láttak, ezért letartóztatták és a
börtönné alakított várba zárták, ahol sok volt szabadságharcos
raboskodott. Itt ismerkedett meg, s kötött õszinte, életre szóló
barátságot a várban raboskodó Nagy István váradvidéki esperessel.

Egy hónapi raboskodás után az amerikai fiatalembert
bizonyítékok hiányában és amerikai diplomáciai nyomásra, sza-
badon bocsátották. Visszatérve Amerikába, könyvet írt itteni
élményeirõl, tapasztalatáról, Magyarország 1851-ben címmel, s a
kötet nagy visszhangot keltett hazájában.

Az antik latin mondás: „Habent sua fata libelli” – A köny-
veknek is megvan a maguk sorsa –, erre a könyvre is érvényes.
Hiába juttatott el már a kiegyezés után, 1872-ben egy-egy példányt
könyvébõl a Magyar Tudományos Akadémiának és a Nemzeti
Múzeumnak, „senki sem vette magára azt a fáradságot, hogy
lefordította volna magyar nyelvre, ami elég kár” – írta K. Nagy
Sándor a Biharország címû könyvében, 1855-ben. Hihetetlen,
hogy 133 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 2005-ben Gödöllõn
egy kevésbé ismert és szûk olvasótáborral bíró könyvkiadó, az
Attraktor megjelentesse, kis példányszámban.

Számunkra, nagyváradi, bihari magyarok számára elsõsorban
ezt azért sajnálatos, mert a könyv sok forrásértékû információt
tartalmaz nemcsak a korabeli magyar viszonyokról, arról, hogy
milyennek látta õ a magyarokat, a várról, amelyben raboskodott,

és a szabadságszeretõ, a szabadságért a legnagyobb áldozatot
meghozó magyarokról.

Idézünk a könyvbõl:
„A börtönben lévõ emberek között azonban a parasztok érdekeltek

a leginkább, akik közül vagy húszat tartottak itt fogva. Magas, szép
kinézésû emberek, akik úgy járkálnak nagy, báránybõr subájukba
burkolózva, mint a régi rómaiak a tógáikban. Agyafúrtaknak, gyors
észjárásúaknak látszanak, ami általában jellemzõ a magyar
parasztokra, s villogó szemük, amikor az osztrák zsarnokságról beszélnek,
megmutatja, hogy mit tennének, ha még egyszer kint lehetnének.
Katonának termett emberek.

Egyikõjüket megkérdeztem arról, nem bánja-e, hogy a forra-
dalomban való részvételéért csak ezt a jutalmat kapta. »Nem« –
mondta, majd kifakadt azzal a szenvedélyes, ékesszóló hang-
súllyal, amely az egész nemzetre jellemzõ: – »Nem! Miért lenne okom
panaszra. Ha most nem is, de késõbb gyõzni fogunk. Miért pa-
naszkodnék e börtön miatt, amikor az ország legjobbjai mindent
elveszítettek Magyarországért. A magyarok Istenének meg kell segíte-
nie minket!«”

„Ekkoriban több lehetõségem volt börtönünk megvizsgálására.
A börtöncellák általános megjelenésüket tekintve olyanok voltak, mint
azok az Európában látható feudális várkastélyok, amelyeket állami
börtönként õriztek meg. Eléggé tágasak, középen található erõteljes
boltívekkel, s az ablakon lévõ zsaluzat fölötti részek csak gyéren kapnak
fényt. Ezen túlmenõen némileg nyirkosak, nagyon koszosak, s teli
vannak bolhával. A régi vár egy roppant masszív kõépítmény. Egy
tér négy oldalára épült, amit udvarként használnak. A külsõ oldalon
egykor erõs fal állott sánccal és õrtornyokkal, ezeken túl pedig egyéb
védmûvekkel. De legalábbis a modern tudomány kifejlõdése óta
Nagyvárad és a vár minden katonai jelentõségét elveszítette.

A régi fal mindenütt a sáncban omladozóban és málladozóban
van. A tornyok alatti boltívek sok helyen leomlottak és a romokat
vadszõlõ futotta be. A külsõ védmûvek egy részében bor- és sörkimérések
épültek, s összességében az állapítható meg, hogy a régi erõd majdnem
teljesen elveszítette eredeti jellegét. A forradalom idején a magyar
kormány nagyon jó érzékkel Nagyváradot választotta központi gyártelep
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hellyé, ezt a várat pedig ágyúgyárrá alakították. Az osztrákok most
egy hatalmas laktanyaként, s a politikai foglyok börtöneként
használják.”

Portré nagy István esperesrõl

Brace a könyvében igen hiteles portrét rajzol Nagy Istvánról,
a volt kisszántói lelkészrõl, akit a bihari egyházmegye 1848
júliusában fejenkénti szavazással (vagyis egyhangúan) választott
meg esperesnek.

Idézünk könyvébõl:
„A vizsgálóbíróval folytatott legutolsó beszélgetésemnek köszönhetõen

valamivel jobb elhelyezést nyertem, de még így is elég rossz volt. Új
bajtársaim azonban sokkal kellemesebbek voltak, s engem egyre jobban
érdekeltek. Az egyik egy környékbeli protestáns lelkész volt. Volt valami
férfias és kedves vonás a megjelenésében, ami azonnal felkeltette az
érdeklõdésemet. Egy menázsban éltünk, s mint köztünk a legidõsebb,
magára vállalta a fõzést, amit valóban nagy hozzáértéssel végzett. Jeles
egyházi személyiség volt, ékesszóló prédikátor egy körülbelül 20
templomról gondoskodó senior, s mindezen túlmenõen olyan rendkívüli
természetes méltóság jellemezte, hogy volt valami elmondhatatlanul
megkapó a háztartás kisebb dolgaiban irántunk tanúsított
figyelmességében és kedvességében. A hosszú, tompító rabságtól fokozatosan
hanyatlani kezdett. A skorbuttól fogai kihullottak és tönkrementek a
szemei, minek következtében egy nagy, zöld fényellenzõt viselt. Mégis,
mindenki látta, hogy a türelmes belenyugvás kifejezése sohasem hagyta
el az arcát. De nem érzelmi belenyugvásra gondolok, hanem egy olyan
ember nyugodt bizalmára, aki mindent feláldozott a kötelesség oltárán,
s aki most készen áll a szenvedésre.

Minden magyarhoz hasonlóan olyan szeretettel imádta országát,
amit mi elképzelni sem tudunk, mégsem volt kétséges, hogy igazat
beszél, amikor azt mondta, hogy ha megszabadulhatna, akkor sem
élne még egyszer Magyarországon. Nem tudna még egyszer ott prédikálni.
Nem tudna olyan országban élni, ahol rabszolga volt. Ha kiszabadulna,
átmenne Amerikába és kertész lenne, vagy paraszt. Mindig úgy szeretett
a kertben dolgozni. Azt gondolta, hogy újból boldog és egészséges lehetne,
ha megint földdel dolgozhatna. Erre azonban nincs remény. Úgy
tûnik, hogy a mi forradalmunkban részt vett egyházi emberekhez
hasonlóan, az õ prédikációi is az osztrák kormányzattal szembeni
ellenállásra serkentették a népet, mígnem aztán eljött az idõ, s a
szavai már nem használhattak. Õszinteségét azzal bizonyította, hogy
egyszerû katonaként beállt a hadseregbe, ahol zászlóvivõként szolgált.
Ez éppen elegendõ volt ahhoz, hogy egy rövid per aztán az osztrákok
bitójára küldje. Az ítéletet azonban valamilyen okból kifolyólag nem
hajtották végre, s mostanra úgy tûnt, hogy valószínûleg életfogytiglani
börtönre változtatták.

Az itteni vizsgálóbíró a legnagyobb »bûnözõnek« nevezte, aki
valaha is elõtte állt, egy megtestesült demokratának, bár õ egy árva
szót sem szólt a védelme érdekében vagy azért, hogy kegyelmet kérjen.
Nagyon mérsékelt, ésszerû republikánusként fog megmaradni az
emlékezetünkben, aki mélységesen szerette a szabadságot, ám egyik dolog
tekintetében sem képviselt különösebben szélsõséges felfogást.

Rám az egész börtönben a legnagyobb hatást ennek az embernek
a viselkedése gyakorolta. Olyan gyöngéd, önfeláldozó és türelmes volt
velünk szemben, ám egyúttal férfias és szilárd is! Gazdag intelligencia
is jellemezte, ami boldogabb pillanataiban beszédre ösztökélte.

Nem engedték, hogy könyvhöz jusson, ideje legnagyobb részét azzal
töltötte, hogy zsebkésével faragott, amiben rendkívül ügyes volt. Egy
így készült remek fából faragott villát kaptam tõle, ami tökéletes
utánzata volt egy francia asztali villának.”

C. L. Brace könyvében is beszámol nagyváradi harmincnapi
fogsága végérõl, melyrõl megjegyzi: „Ezt a naplót a csizmám és
az utazótáskám bélésében tudtam magammal vinni.” Majd így ír
a fogolytársaitól vett búcsújáról: „Mondja meg a honfitársainknak
– mondta egyikük –, találkozzon velük bár a hazájában vagy
Európában, hogy várunk rájuk! Õk boldogok! Õk szabadok! Mi
pedig a börtönben vagy bárhol másutt ebben az országban csak

rabszolgák vagyunk! De azt mondja meg nekik, hogy sohase felejtsék
el a hazájukat.

Ezután mindnyájan átöleltük egymást, mégpedig olyan szo-
morúsággal, amit nem hittem volna, hogy valaha is érzek egy magyar
börtön elhagyásakor.

A pap, aki nem volt ugyan hozzászokva érzelmei kimutatásához,
átölelte a nyakamat és többször is megcsókolt, kemény arca pedig
érzelmei elszabadulásáról tanúskodott. Szegény ember! Tudom, mit érzett.
Mintha annak a szabad országnak a fuvallata érintette volna meg,
amelyrõl maga és Magyarország számára álmodozott, majd mintha
minden újból a sötétségbe tûnt volna.”

Nagy István esperes bûnössége

A szabadságharc bukása után következõ kegyetlen megtorlás
célpontjába került az 1848-ban biharvidéki esperessé választott
Nagy István, aki rendkívüli mûveltségével és a protestánsok
jogaiért vívott harcával nyerte meg választói bizalmát. A szabad-
ságharc eszméit magáévá téve önkéntesként vett részt a csucsai
harcokban, majd hazatérve táborából, felkereste egyházmegyéje
minden gyülekezetét, a forradalom eszméinek megvédésére
buzdított.

A forradalom és szabadságharc bukása után Jósa Péter
nagyszántói földbirtokos elvállalta Bihar vármegye császári és
királyi fõbiztosi tisztét és gyalázatos lakájként segédkezett Haynau
kegyetlen megtorló intézkedéseinek végrehajtásában. A megtorlás,
a bosszú a református egyház tisztségviselõire is kiterjedt. 1849.
október végén letartóztatták és a váradi várban kialakított
börtönbe zárták Komáromy Lajos váradolaszi lelkészt és Nagy
István esperest. Az utóbbi az alábbi levelet küldte helyettesének,
Makó József csatári lelkésznek. „Mai napra virradólag, mint
fölségsértési bûnnel vádoltat befogadtatván megürült hivatalom ideiglenes
folytatására míg a szuperintendai (püspöki) hivataltól további intézkedést
vevend, ezennel felkérem és megbízom. Az esperesi hivatalnak még
nevem alatt érkezett leveleit a váradi postán kéretem megkerestetni.

Ezen körülményt az egyházvidékben közzétévén adja által Ön
lelkész társaimnak búcsú üdvözlésemet. Tartsanak meg becses
emlékezetükben.

Önökrõl a sírig emlékezõ barátjuk
Kelt Váradolasziban, fogságom helyén November 2-án. Nagy István

esperes”
Az elnyomó birodalmi politikában 1860-ban bekövetkezett

enyhülés meghozta a szabadulást Nagy István esperesnek is, s õ
szülõfalujába, Esztárra távozott. 1860. augusztus 28-án rend-
kívüli népképviseleti gyûlésen jelentette be a bihari egyházmegye

Nagy István síremlékének talpazata
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esperese, hogy valamennyi egyházközségben népképviseleti alapon
újjászervezték a presbitériumokat, s felszólította az egyházmegye
vezetõ testületi tagjait, hogy ígéretük szerint mondjanak le, és
titkos szavazással válasszák meg az új vezetõséget. Ugyanakkor
az esperesi széket betöltöttnek nyilvánította, „mivel a volt kis-
szántói lelkészt, Nagy Istvánt a bihari egyházmegye népe 1848 júliusában
fejenkénti szavazással, tehát a legszélesebb alapon választotta meg
esperesnek, s ki e hivatalának folytatásában a gyászos emlékû nemzeti
katasztrófa által gátoltatott, az egyházkerület folyó évi június 10-iki 4.
szám alatti végzése alapján a maga törvényes jogaiba visszahelyeztetett,
nevezetes nagytiszteletû úr is a maga esperesi hivatalába visszaállíttatik.”

Végül Nagy István 1860. november 5-én újra elfoglalta espe-
resi székét és visszaköltözött Nagyváradra.

A börtönben kötött barátság továbbélése

K. Nagy Sándor így ír errõl: „Brace ezt a gyöngéd baráti
viszonyt folytonosan fenntartotta Nagy Istvánnal. 1872-ben és 1882-
ben egyedül azért jött Váradra, hogy õt meglátogassa, s azt ígérte, hogy
ezután is minden tíz évben eljön. Midõn tudattam vele Nagy István
halálát, a következõ levelet intézte hozzám: »New York, július 16.
1883. Kedves és tisztelt uram, Nagy Sándor úr! Felette igen sajnálom,
hogy oly szomorú tudósítást kellett kapnom az én kedves barátom,
Nagy István halála miatt. Mint politikai foglyok négy hetet töltöttünk
együtt Nagyváradon a várban és ezen sajátságos társaságban eléggé
tanultam megismerni nemes lelkét, lelkesedését hazája és a szabadság,
az általános emberiség iránti szeretetét. Valódi harcosa és erkölcsi vezére
volt az emberiség jogainak, és elõtte kedvesebb volt Magyarország,
mint saját élete. Azon években sokat szenvedett hazájáért, de
ragaszkodása, reménysége soha sem kisebbedett. Mindig bízott a szabadság
és az emberek közötti egyenlõség gyõzelmében. Én soha sem fogom
elfeledni õt.«

Kérem önt, Nagy úr, üdvözölje a szeretett lelkésznek rokonait és
barátait s mondja meg nekik, hogy Nagy István lelkész urat, a jó
keresztyént és nemes szónokot Amerikában nagyra becsülik.”

Az utókor nagyrabecsülése

1883. június 12-én hunyt el, s másnap temették el a várad-
olaszi temetõben. Kortársai valóban nagyra becsülték és méltó
obeliszket emeltek sírhelyére. Az obeliszken nyitott Bibliát
ábrázoló dombormû felirata: „Nekem mind életemben, mind
halálomban nyereségem Krisztus.” A neve alatti szöveg: „A nagyváradi
református egyháznak két / évtizeden át buzgó lelkésze s a Biharvidéki
ref. egyházmegyének / kiérdemesült esperese / Született 1807. okt. 24.
/ Megh. 1883. juni. 12. / lelkipásztorkodásának 49-ik, / munkás
életének 76-ik évében” Ez a talapzat nélküli obeliszk jelenleg a
rogériuszi templom tornya alatt található. Az eltûnt, illetve
hiányzó talapzat feliratát, amely utal a lelkész szabadságharcos
múltjára, a néhai jeles helytörténész, Méder Árpád mentette
meg az utókor számára, amikor lefotózta az 1980-ban még álló
síremléket. Ezen a következõ szöveg állott: „A kiváló lelkésznek
és a haza szabadságharcában való részvételért / elõbb halálra itélt,
majd két esztendei várfogság után kegyelmet nyert honfinak / hiveinek
és tisztelõinek szeretete s hálás / kegyelet emelte ezt 1891-ik évében”.

A síremlékre vonatkozó információkat Kordics Imre tag-
társunknak köszönjük, aki a Bihari Naplóban Egy ’48-as síremlék
hiányzó talpazata címen írt az obeliszkrõl, s kifejezte azt a
reményét, hogy esetleg a templom melletti építkezési területen
tárolt sírkõmaradványok között lehet. Abban a reményben tesszük
közzé ezt az életrajzot, hogy hátha akad egy vállalkozó szellemû
személy vagy testület – esetleg maga a református egyház –, aki
felkarolja az ügyet, így a mártír lelkész emléke méltó módon
kerülne megörökítésre.

Nagy István síremléke
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Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim!
Immár az V. konferencián veszünk részt, itt Isaszegen, nagy

örömmel és tisztelettel. Szinte már úgy érezzük magunkat, mintha
hazajönnénk. Kapcsolatunk sokoldalú és gyümölcsözõ. Az
alapítvány tagjai is részt vesznek a mi konferenciáinkon, elõ-
adások hangzanak el mindkét részrõl. E jó kapcsolatnak most
már történelme van, amit szeretnék most felidézni:

2007. április 14. – A Partiumi Honismereti Találkozó köz-
gyûlésén részt vettek a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért
Alapítvány kuratóriumi tagjai: Révász Tiborné, Flóris János, dr.
Kertész János, Fehér István, dr. Villányi László. Révász Tiborné
bemutatta a 2006 júliusában alakult, isaszegi székhelyû alapít-
ványt. Azért jöttek, hogy felvegyék a kapcsolatot társaságunkkal.

2007. augusztus 30. – Emlékülés és táblaavatás Hegyesi
Márton tiszteletére, halálának 100. évfordulóján. Jelen volt Tõkés
László püspök, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány
tagjai: Révász Gizella, Szendrõ Dénes és Flóris János. Kupán
Árpád Hegyesi Márton életét és munkásságát ismertette. Szendrõ

Dénes az 1849. április 6-án lezajlott isaszegi csatáról beszélt,
Dukrét Géza ismertette Hegyesi Márton 1885-ben megjelent
történelmi monográfiáját: Bihar vármegye 1848–49-ben. A
Partiumi Keresztény Egyetem udvarán elhelyezett emléktáblánál
Tõkés László püspök mondott avatóbeszédet. A táblát Révász
Gizella és Flóris János leplezte le.

2007. augusztus 31.–szeptember 2. – XIII. Partiumi Hon-
ismereti Konferencia – Szatmárnémeti Az alapítvány küldöttsége
részérõl Szendrõ Dénes Isaszeg emlékmûveit mutatta be

2008. március 28–30. – Az alapítvány meghívására három-
napos konferencián vettünk részt Isaszegen. Elõadást tartott
Kupán Árpád: Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc a
Partiumban és Bánságban címmel. Dukrét Géza az aradi Sza-
badság-szobor történetét ismertette, majd vetített elõadásában
bemutatta a Partiumban található emlékmûveket.

2008. szeptember 5–7. – XIV. Partiumi Honismereti Kon-
ferencia – Érsemjén. A Társaság megalakulásának 15. évfordulója

V. ISASZEGI NEMZETKÖZI KONFERENCIA
– az 1848–49-es szabadságharcról másképpen –

DUKRÉT GÉZA

Április 4–6. között a Partiumi és Bánsági Mûemlékvédõ és Emlékhely Társaság tizenkilenc tagja részt vett az V. Isaszegi Nemzetközi
Konferencián – az 1848–49-es szabadságharc másképpen címen.

A konferenciát a Gábor Dénes Szakközépiskola elõcsarnokában tartották. A köszöntések során Dukrét Géza elnök beszélt a
konferenciát szervezõ Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány és a PBMET közötti jó kapcsolatokról. Kölcsönösen
látogatják egymás konferenciáit, tartanak elõadásokat, s eddig két emléktáblát avattak fel közösen. Bejelentette, hogy e jó kapcsolatok
kiépítéséért Révász Gizella, az alapítvány elnöke megkapja a Fényes Elek-díjat, amelyet a szeptemberi konferencián vehet át.

Társaságunk részérõl az elsõ nap elõadást tartott Erdei János: 1848–49-es események Szilágysomlyón és környékén, Fazekas
Lóránd: Szatmár megye 1848–49-es eseményeinek bemutatása címen. Este megnéztük a híres Csata-táncegyüttes mûsorát. Másnap
Kupán Árpád tartott elõadást Várad egy 160 évvel ezelõtti amerikai leírásában címen. Estefelé részt vettünk a református
Szabadságtörekvések emléktemplomában, az isaszegi gyõztes csata 165. évfordulóján tartott megemlékezésen. Ezután koszorúzásra
került sor.

Harmadnap, vasárnap meglátogattuk Budapesten a Nemzeti Múzeumban, a Rákóczi- és az 1848–49-es szabadságharc tárlatait.
Délután végignéztük Isaszegen a budapesti hagyományõrzõk által bemutatott csataimitációt.

Köszöntés

A konferencia résztvevõi
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alkalmából Révász Gizella, a Határon Túli Magyar Emlék-
helyekért Alapítvány elnöke Szent István-emlékplakettet kapott.
Az alapítvány küldöttsége részérõl Pekár István az Érmellék, a
Berettyó-mente és a Hegyköz örökségét mutatta be, televíziós
szemmel. A harmadik nap szakmai kirándulással folytatódott.
Érmihályfalván – közösen az Alapítvánnyal – emléktáblát avat-
tunk Kuthy Lajos író tiszteletére.

2009. március 28. – Partiumi Honismereti Találkozó. Az
elõadásokat közgyûlés követte, ahol Együttmûködési Megállapo-
dást írtunk alá a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért alapít-
vánnyal. Az alapítvány részérõl Révász Gizella elnök, egyesületünk
részérõl Dukrét Géza elnök írta alá.

2009. április 5–7. – Isaszegi Konferencia: Az 1848–49-es
szabadságharcról másképpen. Részünkrõl elõadást tartott dr.
Vajda Sándor: Gróf Leiningen-Westerburg Károly és gróf Vécsey
Károly honvédtábornokok, aradi vértanúk életútja.

2009. augusztus 22. – Érsemjén. A bölcsõtõl a sírig címen,
emlékülést szerveztünk, közösen a helyi önkormányzattal, a Fráter
Loránd Mûvelõdési Központban, Kazinczy Ferenc születésének
250. évfordulója tiszteletére. Majd emlékplakettet és emléklapot
kaptak a társszervezetek vezetõi, közöttük Révász Gizella.

2010. március 26–28. – 14 tagú küldöttség vett részt az
Isaszegi Konferencián. A társaságot Péter I. Zoltán vezette. Elõ-
adást tartott Kupán Árpád: Nagysándor József honvédtábornok,
aradi vértanú életútja címen.

2010. szeptember 3–5. – XVI. Partiumi Honismereti Konfe-
rencia – Nagyvárad. Az alapítvány küldöttsége részérõl Szendrõ
Dénes az isaszegi református gyülekezet alapításáról és szolgálatá-
ról tartott elõadást.

2011. március 19. – A Jubileumi Rákóczi Évek záróülése
Nagykárolyban. Részt vett az alapítvány küldöttsége is, Révász
Gizella vezetésével.

2011. május 5–8. – Kirándulást szerveztünk, közösen a Pro
Libertate Partium alapítvánnyal, a doberdói, isonzói elsõ világ-
háborús magyar emlékhelyekre. Részt vett Révász Gizella és
Polgár Mariann.

2011. augusztus 26–28. – Mezõhegyes. XVII. Partiumi
Honismereti Konferencia. Az alapítvány egy tíztagú küldöttséggel
vett részt.

2011. november 22. – Egy nyolctagú bizottság meglátogatta
a súlyosan beteg Flóris Jánost Isaszegen, a Határon Túli Magyar
Emlékhelyekért Alapítvány alapító elnökét. Ünnepélyes keretek
között átadtuk a Fényes Elek-díjat. Jelen volt az alapítvány 12
tagja is.

2012. július 11–15. között kirándulást szerveztünk a Csángó-
földre. Részt vett Révász Gizella az unokájával.

2012. szeptember 7–9. – Nagyszalonta, XVIII. Partiumi Hon-
ismereti Konferencia. Szendrõ Dénes Tóth Árpád költõ isaszegi
emlékeit ismertette.

2013. január 9. – Érmihályfalva, Kuthy Lajos emléktáblájának
koszorúzása, születésének 200. évfordulója alkalmából. Jelen volt
a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány küldöttsége
is. Révász Gizella elnök javasolta egy emléktábla állítását Nagy
Zoltán költõ, a város szülöttének tiszteletére.

2013. március 15–17. – IV. Nemzetközi Konferencia Isaszeg.
Társaságunktól tizenhatan vettünk részt. Elõadást tartott Kupán
Árpád: Egy méltatlanul elfelejtett honvédtábornok, Kiss Pál
emlékezete és dr. Vajda Sándor: Nõk a szabadságharcban címen.

2013. szeptember 6–8. – Partiumi Honismereti Konferencia
– Nagykároly. Az alapítvány küldöttsége részérõl Szendrõ Dénes
Dózsa György isaszegi emlékezete címen tartott elõadást.

Kupán Árpád elõadása A konferencia résztvevõi
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Kedves Vendégeink!
Tisztelt Magyar Testvéreink Határon Innenrõl és Túlról!

Az osztrákok feletti magyar gyõzelemmel végzõdött, 1849.
április 6-ai isaszegi csata után húsz évvel kereste fel a harcteret
hazánk legnagyobb és legolvasottabb írófejedelme, a Komárom-
ban, 1825-ben magyar református nemesi családban született, s
Budapesten 1904-ben elhunyt Jókai Mór, akirõl városunkban a
könyvtárat neveztek el.

A kõszívû ember fiai címû regényébõl vett idézetekkel így
örökítette meg a látottakat:

„Ezer ember közül egy ha tudja, mi volt az a Királyerdõ! Egy
erdõ, amelynek minden fája történetet mondó emlék. Egy erdõ, telve
ünnepélyes suttogással; hol a lombnak szelleme van, hol a fûszál
emlékezik, hol a geszt sarjadékiban hõsök piros vére szivárog, hol a
zöld moha álmokat lát, s a zúgó lomb kibeszéli azokat. Az isaszegi
ütközet tere az, mely tartott egyik tizenkét órától a másikig, déltõl
éjfélig...

Három országút visz az erdõn keresztül, s mind a három találkozik
Isaszegen, s ott egy országúttá egyesül. Ez a kapu, ami Pestre vezet. A
magyar sereg Pestet akarja látni! Azért verekszenek. Van valaki, aki
ezt nem érti? A Királyerdõ, ahol legszélesebb, háromezer, ahol
legkeskenyebb, ezerkétszáz lépés; hossza egy mérföld. Ezt az erdõt kell
valamelyiknek a két harcoló fél közül a másiktól elvenni...

S ez a levágott fatörzs azon asztal, melyen a magyar vezér azt
a napiparancsot írta, mely röviden így szól: »Ma vagy gyõznünk kell,
vagy visszamennünk a Tisza mögé!« Azok a sötétzöld foltok itt-ott a
pagonyban, mik száraz nyáron sem asznak el soha, most is meghozzák
kék harangvirágaikat, mintha õk akarnák pótolni a lélekharangot
valakinek az üdvéért...

Nem harc, nem ütközet volt itt, hanem párbaj tízezer és tízezer
férfi között; párbaj gyalog és lóháton, golyóval és szuronnyal, karddal
és puskaaggyal, kövekkel és puszta kézzel. Egy óriási párharc, hol külön
minden fa alatt minden férfi magában harcol ellenfelével; minden
fatörzs egy külön vár; minden bokor egy külön sánc, mit véd, vív,
elveszt és visszafoglal az egyik hõs a másik hõs ellenében...”

Tisztelt Emlékezõk!
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc gyõzedelmes

isaszegi csatájának 165. évfordulójának elõestéjén most éppen az
egykori Királyerdõ szélén, azon az egykori kopár dombon ün-
nepelünk, ahol Damjanich tábornok tüzérségét a lengyel légió
katonái védték hõsiesen a Rákos-patak völgyébõl és Gödöllõ
felõl ismételten megújuló osztrák gyalogság és lovasság rohamai
ellen. Itt, ezen a hõsök által véráztatott helyen épült fel a csata
100. évére ez a református templom, a Szabadságtörekvések Em-
léktemploma, melynek homlokzatára a kegyelet koszorúit majd
elhelyezzük.

A gyõztes csata hõs katonáinak emlékét Isaszegen az 1901-
ben országos közadakozásból felállított, zászlóvivõt ábrázoló
Honvédszobor õrzi, amely Radnay Béla szobrászmûvész alkotása,
s melynek talapzatán a gyõzelmet levezénylõ tábornokok, Görgey
Artúr fõvezér, Aulich Lajos, Damjanich János és Klapka György
hadtestparancsnokok dombormûvû mellképei láthatók. Az
emlékmû azon a dombon áll, ahol Klapka tábornok vörös
sipkásai szuronyrohammal foglalták el Jellasics altábornagy,
horvát bán osztrák ágyúit.

Isaszeg keleti határában, Szentgyörgypusztán, 1922-ben került
felállításra az a kõkereszt, amely a csata kezdetén Damjanich

tábornok elõõrsébõl elesett 52 honvédnek állít emléket. A
településtõl délkeletre esõ Katonaparlagon, az egykori sebkötözõ
helyen, a márványkövekkel jelzett tömegsírokban a harc során
életét áldozó több száz honvéd nyugszik. Õk azokkal az egyenként

SZENDRÕ DÉNES

AZ ISASZEGI CSATA
HÕSEI ÉS EMLÉKHELYEI

Az isaszegi honvédszobor

Szentgyörgypuszta
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mintegy ezerkétszáz katonából álló zászlóaljakkal érkeztek az
isaszegi csatatérre, amelyek 1848-ban a magyar kormány felhívá-
sára a haza védelmére alakultak meg a történelmi Magyarország
nagyobb városaiban az önként jelentkezõkbõl, a nemzetõrökbõl
és a császári-királyi seregbõl átállt katonákból.

A teljesség igénye nélkül itt hullajtotta vérét a Csongrád,
Bács, Békés és Bihar vármegyei, sapkájukon fehértollat viselõ 3.
zászlóalj, a Szepes, Sáros és Zemplén vármegyei, vörös sipkát
viselõ 9. Kassai zászlóalj, a Hont vármegyei 17. zászlóalj, a
Komárom vármegyei 18. zászlóalj, a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár-
megyei 25. zászlóalj, a Heves és Bihar vármegyei 26. zászlóalj,
a Szatmár vármegyei 28. zászlóalj, a Bács vármegyei 34. zászlóalj,
a Vas vármegyei 44. zászlóalj, a Zala vármegyei 47. és 56. zászlóalj,
a Somogy vármegyei 46. és 61. zászlóalj, a Szabolcs vármegyei
48. zászlóalj, az Ung vármegyei 54. zászlóalj, és a Jászsági 65.
zászlóalj is.

A Katonaparlagon van szintén eltemetve a Lenkey-huszárok
Galíciából történõ hazahozója, a Hajdúszoboszlón született
Harsányi Bálint õrmester – nálunk már százados –, aki az isaszegi
csatát követõ utóharcokban halt hõsi halált. 2008-ban itt került
felállításra a Makovecz Imre tervezte, Emlékezõ Angyal alkotás
is, az 1849. október 6-án, Aradon kivégzett tizenhárom vértanú
tábornok tiszteletére. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy közülük
hatan az isaszegi csatában is részt vettek. Az itteni rangjukat
használva õk a következõk voltak: a Pozsonyban született német
származású Aulich Lajos tábornok, a Stazaban született szerb
származású Damjanich János tábornok, a Csákányban született
gróf Dessewffy Arisztid alezredes, a Nagygordonyán született
horvát származású Kneziæ Károly ezredes, az Ilbenstadtban
született német származású Leiningen-Westerburg Károly gróf
ezredes és a Váradon született Nagysándor József ezredes. A
szintén Aradon, október 25-én, 14. vértanúként kivégzett, Szép-
halmon született Kazinczy Lajos honvéd ezredes, Kazinczy Ferenc
fia Isaszegen alezredesi rangban harcolt.

Haynau bosszújától a Toporcon született német–magyar
származású Görgey Artúr tábornokot, a magyar sereg fõvezérét
az orosz cár közbenjárása, míg a Temesváron született cseh–
morva–német származású Klapka György tábornokot és a Dió-
szegen született macedón–román származású Kiss Pál tábornokot
(Isaszegen még alezredest) a komáromi, illetve a péterváradi
erõd átadásáért – a honvédjeik részére is – kialkudott császári
menlevél mentette meg.

Damjanich János és Klapka György tábornok emlékét egy-
egy általános iskola neve is õrzi városunkban. Az 1967-ben
megnyílt múzeum helytörténeti gyûjteménye szintén számos
ereklyét õriz az 1849-es csatával kapcsolatban.

Az Isaszegen harcolt lengyel hõsök dicsõségét a csatában
elesett lengyel kapitány Katonaparlagon lévõ sírja, valamint a
városháza homlokzatán és itt, a református templom falán 1972-
ben elhelyezett – a lengyel kormány ajándékaként Varsóban
készült – emléktáblák örökítik meg.

A lengyel Tulczynban 1809-ben született és a szabadságharcot
követõ emigráció nyomorúságos évei után Párizsban, 1874-ben
elhunyt Józef Wysocki tábornokra – Isaszegen még ezredesre –, a
lengyel légió parancsnokára, zászlószentelésük helyén, a budapesti
Nemzeti Múzeum kertjében, 1976-ban katonai tiszteletadással
felállított mellszobor emlékeztet. Az emlékmû létrejötte is
Isaszeghez kötõdik, hiszen annak kezdeményezõi, az Isaszegi
Múzeum kertjében mellszoborral megörökített múzeumalapító,
Szathmáry Zoltán és az épület falán emléktáblával elismert, a
lengyel–magyar kapcsolatokat kutató Domszky Pál voltak.
Utóbbiról Domszky Pál a varsói magyar címmel a múlt évben
jelentetett meg egy könyvet és tartott könyvbemutatót múzeu-
munkban Máté Endre, a Wysocki Légió Hagyományõrzõ Egyesü-
let légióvezetõje.

2009-ben került felszentelésre egy emlékkápolna, amely az
Isaszegrõl besorozott vagy önként jelentkezett, kétszáznál is több
nemzetõrnek állít méltó emléket.

Ugyancsak öröm számunkra, hogy az isaszegi székhelyû
Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány az 1848–49-es
szabadságharccal kapcsolatban, idén immár ötödször szervez
nemzetközi konferenciát városunkban, melynek résztvevõit is
nagy szeretettel látjuk ünnepségünkön. Az alapítvány mûködését
az erdélyi Nyerges-tetõn elhelyezett kopjafa, Nagyváradon és
Érmihályfalván pedig egy-egy általuk finanszírozott emléktábla
is fémjelzi.

Tisztelt Honfitársak!
Az 1848–49-es forradalmat és szabadságharcot az orosz cár

hadseregének többszörös túlereje ugyan vérbe fojtotta, de annak
emlékét a magyar emberek szívébõl és lelkébõl kitörölni nem lehet.

Nem változtat ezen a tényen az sem, hogy a közömbösség
miatt távol maradók és a nemmel szavazók 10 éve, 2004.
december 5-én, a határon túli magyarok állampolgárságáért tartott
népszavazáson, testvéreiket megtagadták. Különösen fájdalmas
ez számunkra azért is, mert az 1920-as trianoni békediktátummal
határon túlra rekesztett testvéreink õsei – e visszaemlékezésbõl
is láthatóan –, életüket, vérüket és egzisztenciájukat áldozták a
szabadságunkért az isaszegi harctéren is. De a keresztény ember
hiszi és tudja, hogy keresztre feszítés nélkül nincs feltámadás!

Öt évvel ezelõtt, az ugyanitt és ugyanebben a körben meg-
tartott ünnepi beszédemkor mindnyájan láttuk és tapasztaltuk,
hogy rügyeztek errefelé a bokrok és a fák. Sokan ünnepeltünk
akkor is, de még mindig nem elegen. Ennek ellenére hitemet és
reményemet fejeztem ki arról, hogy a szabadság megnyesett fája
a rügyezés után elõbb-utóbb kivirágzik. Most pedig azt látjuk és
tapasztaljuk, hogy a szokásostól korábban borult virágba a
természet, s az isaszegi csata 165. évfordulóján, az elsõ világháború
kitörésének 100. esztendejében, az 1920-as trianoni békediktátum-

Az isaszegi református templom

Emléktábla a templom falán
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mal határon kívülre rekesztett magyar testvéreink már nem csak
lélekben tartoznak hozzánk, de magyar állampolgárokként az
országgyûlési képviselõk választásán leadott szavazataikkal, közös
jövõnk alakításában is részt vehetnek.

Azonban ez sem még a végállomás, mert a virágzás után a
gyümölcsérésnek kell következnie. Ahhoz pedig, hogy a szabadság

(Az Isaszegi Református Egyházközség gondnokának dolgozata 2014. április 5-én hangzott el a Szabadságtörekvések Emléktemplomában)

Pósa Lajos
A HAZÁÉRT

Isten, ki szemedet mindig nyitva tartod,
Még a féregtõl se fordítod el arcod,
Látod a jövendõt csakúgy, mint a múltat,
Bölcs gondoskodásod soha el nem múlhat.
Nemzetek sorsát intézed egedbõl,
Vezeted napfényen, árnyékon keresztül:
Függjön tekinteted a mi szép hazánkon,
Minden porszemére tõled áldás szálljon!

Te tudod legjobban: drága föld ez nékünk,
Minden talpalatját megáztatta vérünk.
Õseink porából fakad itt a fûszál,
Végig a levegõn az õ sóhajuk száll.
Századok keservét hordozza a szellõ,
Honfi gyász az égen a fekete felhõ.
Tisza, Duna, Sajó könnyeinkbõl támadt,
Óh, nagy Isten, áldd meg a mi szép hazánkat!

Hamvaikat õrizd, kik a honért haltak,
Parancsolj, Uram, az égi madaraknak:
Hadd menjenek széjjel, szóljanak mindnyájan
Sírjaikon szerte a magyar hazában.
Adj nekik pihenést, üdvözítõ álmot,
Legyen csontjaiknak nyugodalma áldott!
Kegyeletes utód szórja be virággal,
S tanuljon a portól századokon által.

Áldd meg, kik javát munkálják a honnak,
Hírnevén, örömén, híven fáradoznak!
Gyújts lelkükben erõs, tündöklõ világot,
Lehelj a szívükbe olthatatlan lángot!
Hadd mutassa e két égõ fáklya fénye:
Hol van a haladás nemzeti ösvénye.
És ha megtalálták: útjukat ne fedd el,
Igazítsd a célhoz szent segedelemmel!

Add, hogy virágozzék békén Magyarország,
Ragyogja be földjét az arany szabadság.
Hegyei közt boldog népnek dala zengjen,
Messze róna síkján sárga kalász rengjen.
Sátoros erdõben szapora vad járjon,
Ízes hal cikázzék gyöngyözõ hullámon.
Mesterség, mûvészet, tudomány fejlõdjék,
Szálljon a hazára koszorú, dicsõség!

És ha vész fenyeget, harsona megharsan:
Kardjaink élére szállj zúgó viharban!
Csapj le, mint a villám, ellenség hadára,
Ne érezze sarkát szép hazánk határa!
Szállj, mint eleven tûz, lobogással égve,
Honszerelem gyanánt mindnyájunk szívébe!
Bátoríts, vezérelj tartós diadalra,
Szabadság Istene, vigyázz a magyarra!

Így Legyen!

megnyesett fája jó gyümölcsöt teremjen, fohászkodásként álljon
elõttünk az életében Jókaihoz hasonló népszerûségnek örvendõ
gyermeklapszerkesztõ, költõ és dalszövegíró, a Gömör vármegyei
Radnóton 1850-ben született, s Budapesten éppen száz éve, 1914-
ben elhunyt, református vallású Pósa Lajos A hazáért címû
verse:
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A nagyváradi 4. honvéd gyalogezred három zászlóalja harcolt az
elsõ világháborúban, Doberdó és az Isonzó-folyó körzetében,
óriási veszteséggel. Az I. zászlóalj parancsnoka, Kratochwil Károly
alezredes négy emlékgúlát állíttatott a hõsök emlékére. 2010
júliusában egy tíztagú váradi csapat elindult felkeresni ezeket az
emlékmûveket. Szervezõje Sárközi Zoltán városi tanácsos, a Pro
Liberta Partium Egyesület társelnöke volt. A csapatban részt vett
Biró Rozália alpolgármester asszony. A Pákozdi Katonai Emlék-
parkban találkoztak dr. Görög István alezredessel, a Honvédség
és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetének titkárával,
aki ettõl kezdve átvette a vezetést. A szlovén karsztvidéken meg-
látogatták azt a három emlékgúlát, amelyet a helybeliek újjá-
építettek. Hazaérkezésük után kaptak egy levelet, hogy megvan
a negyedik gúla romja a Monte San Gabrielén.

Megindult a tanácskozás, majd összefogás az emlékgúla
újjáépítésére, a székesfehérvári, debreceni, nagyváradi és a helybeli
hagyományõrzõk között. Közben a Partiumi és Bánsági Mûemlék-
védõ és Emlékhely Társaság is egy emlékezõ kirándulást szervezett,
negyven személlyel 2011 tavaszán, az emlékgúlák megtekintésére.
2014 májusára, közös erõvel befejezték a negyedik emlékgúla
újjáépítését, melynek hivatalos újraavatása május 29-én volt.

Az újraavató ünnepségen jelen volt egyesületünk is, har-
mincnégy személlyel. A háromnapos kirándulás alatt megnéztük
Trieszt városát, meglátogattuk a színpompás Buránó-szigeteket,
Muránó híres üveggyárát, s megcsodáltuk Velence híres palotáit,
csatornáit, a Canal Grandet. Harmadnap, május 29-én délelõtt
11 órakor már a San Gabriele hegyoldalán álló Kekec vendéglõ
mellett álltunk. Innen indul ki az a hegyi út, amely az emlék-
gúlához vezet. Itt várt minket dr. Görög István alezredes, a
rendezvény magyar fõszervezõje, aki azonnal intézkedett, hogy
szlovén katonai terepjárókkal vigyenek fel minket az emlékmûhöz,
ahol már közel száz emlékezõ állott. És már két napja itt volt
Sárközi Zoltán, a váradiak fõszervezõje, aki elmondása szerint
is, irtotta a bozótot az emlékmû körül és egyike volt azoknak,
akik átvették a munkálatokat.

Lépcsõk vezetnek a két és fél méter magas, terméskövekbõl
épült emlékgúlához, melynek felsõ koronája mûkõbõl készült. A
koronarészbe a következõ feliratot vésték:

A gúlán levõ fekete márványtábla felirata:

A MAGYAR KIRÁLYI 20. HONVÉD
GYALOGHADOSZTÁLY ITT VÍVOTT HARCAI

ÉS ELESETT HÕSEI EMLÉKÉRE

Az emlékgúla mellett álló magyarázótábla szövege magyar
nyelven:

„A Magyar Királyi Nagyváradi 4. Honvéd Gyalogezred
harcainak emléket állító I. világháborús emlékmû.

A 11. isonzói csata végével (1917. augusztus 17. – szeptember 15.)
a harcok a Skabriel (Monte San Gabriele)-nél még nem fejezõdtek be.
A védelem 1917.09.28-án erõsítést kapott a Magyar királyi Nagyváradi
(ma Oradea, Románia) 4. honvéd gyalogezredtõl.

Október 2-án a 10. elõõrs csapatainak sikerült – az átmenetileg
olasz kézen levõ –, „északi” és a 468-as magaslat állásait elfoglalni.
Ezt követõen mindkét olasz ezred azonnali tüzérségi bombázást
kezdeményezett és az elveszített pozíciójukat már délutánra visszaszerezték.
A csatát követõen esõs, szeles napok következtek, de a súlyos veszteségek
ellenére, mindkét oldal arra törekedett, hogy lehetõ legjobb pozíciót

EGY ELSÕ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMÛ
ÚJRAAVATÁSA

DUKRÉT GÉZA

Velencében
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harcolja ki magának. Október 13-án, a magyar ezredet visszaren-
delték a hátországba, hogy ott felkészüljön a 12. isonzói csatára
(Adjovscina).

Október 24-én az ezred ismét visszatért a csatatérre és sikeres
támadást indított az északi és a 468-as magaslat tüzérsége ellen. Annak
ellenére, hogy az olaszok az északi bázisukat ismét elvesztették,
ellentámadásba kezdtek és a hátvédeik elérték, hogy a 150–200 m-es
lövészárkok feltartóztassák a támadókat. Október 25-én a honvéd
egységeknek zuhogó esõben kellett az erõs tüzérségi tûzzel támogatott
olasz ellentámadást fogadniuk. Mire sikerült a támadást kivédeniük,
az ezredhez is eljutott a hír, az osztrák–magyar–német sikeres áttörésrõl,
a felsõ isonzói fronton. A következõ két napon az olasz hadsereg heves,
intenzív ágyúzásba kezdett a San Gabrieli csatatéren.

Október 27-én reggel, az ezred megtámadta és elfoglalta az északi
elõõrset és a 468-as magaslat területeit. Az erõs olasz ellenállás ellenére,
a támadók egyes csapatainak sikerült betörniuk az ellenséges területekre,
s még reggel 8 óra elõtt elértek az Isonzó folyó partjához. Ezen a
napon, katonáinak a felét veszítette el az ezred a harcokban.

Október 28-án reggel az olasz ágyúzás megszûnt és az olasz hadsereg
megkezdte a visszavonulását. Ezt követte az Isonzó folyó hídjának
felrobbantása és a tároló helyiségek, raktárak felgyújtása.

A Magyar királyi 4. honvéd gyalogezred tiszteletére emlékmûvet
állítottak 1918-ban, hogy az itt elesett katonákról méltó módon
megemlékezzenek. Az emlékmû formája egy piramis, amelyet 2014-ben
felújítottak. Az emlékmû a 468-as magaslat közelében, San Gabriele
déli lejtõjénél található.”

13 órakor elhangzott a magyar, majd a szlovén himnusz.
Következett a három ország katonáinak karéjában álló emlékmû

koszorúzása. Elõször a magas rangú személyiségek koszorúztak,
majd több mint tíz civil szervezet helyezte el a kegyelet koszorúját.
Emlékezõ beszédet mondott Vargha Tamás honvédelmi
államtitkár, Biró Rozália szenátor, a Román Szenátus Emberjogi
Bizottságának elnöke és Andrei Osterman, szlovéniai vezérkari
fõnökhelyettes. Ezután megáldotta az emlékmûvet a zsidó, a
református és a római katolikus egyház képviselõje, mindegyik
rövid áhítatot tartva.

Az idõjárás is velünk tartott. Alig lett vége az avató ün-
nepségnek, óriási záporesõ következett. Szerencsére levittek
minket a szlovén katonai terepjárók, de nagyon sokan eláztak.
A Kekec vendéglõnél egy pohár borral és meleg étellel várták a
megjelenteket.

Ezután autóbuszba ültünk és elmentünk Visintinibe, az itt
álló magyar kápolnához. Ezt a kápolnát – amelynek homlokzatán
a következõ felírás olvasható: Capella Ungherese – egy pár éve
építették, a környéken elpusztult magyar honvédek emlékére. Itt
egy 50×40 cm nagyságú gránit emléktáblát avattunk, amely Perei
Lajos kõfaragó ajándéka. Szövege a következõ:

A megemlékezõ áhítatot a református egyház lelkipásztora
tartotta, akinek édesapja a Nagy Háború alatt itt volt tábori
lelkész. Ezután koszorúzás következett.

Igazán felemelõ ünneplés volt, a haza védelmében elpusztult
honvédeink emlékére.Koszorúzásra várva

A San Gabriele hegyoldalon
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Tisztelt ünnepi megemlékezésre összegyûlt közösség!

Ma valóban azon a helyen állunk, ahol a lélek, hõseink
lelke gyõzedelmeskedett a tûzözön fölött és a hõsök örök
diadalának állítunk itt emléket. Hálás vagyok a sorsnak, hogy
2010 nyarán tagja lehettem annak a kutatócsapatnak, amely a
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete,
valamint a nagyváradi Pro Liberta Partium Egyesület szervezé-
sében kutatásokat folytatott a Karszton és az Isonzó vidékén az
elsõ világháború nagy csatáinak helyszínein. Az akkori úttörõ
kutatás célja nem volt más, mint hírül vinni az otthoniaknak,
hogy a Nagy Háborúban, a Doberdó és az Isonzó mentén elesett
nagyváradi és bihari hõsök emléke az egykori csatatereken tovább
él, míg otthon a lelkekben, családi emlékezések halk szavain
keresztül, addig itt az egykori harctereken büszke gúlák hirdetik
immár majd egy évszázada honfitársaink hõsi emlékét. A Nagy
Háború legendás parancsnoka, Kratochwil Károly fontosnak
érezte a nagyváradi 4. honvéd gyalogezred emlékének meg-
örökítését, szeretett katonái emlékének ápolását, ezért négy gúlát
állított az egykori csaták színterein. Jó, hogy így tett, mert
otthon kilencvennégy évnek kellett eltelnie, hogy a világháborúk-
ban elesett magyar katonák emlékére újra kegyeleti hely
épülhessen.

„Puskaport még alig szagoltak,
De hõsök már, mint hõsök-holtak”

                 Ady Endre

Mindaddig csak a felkavaró sorok, Ady Endre, Somogyvári
Gyula, Zilahy Lajos tollából állítottak kitörölhetetlen felkiáltó
jeleket az emlékezés kötelességének. Sorok, emlékezések, dallamok,
fiókok mélyén õrzött, frontról válasz nélkül visszaérkezett levelek,
egykoron csak ezek maradhattak számunkra egy elveszett
generáció megkopott emlékei egy elveszett hazában…

Pedig a bihari emberek, legtöbben földmûvesek, iparosok,
gyári munkások, tanítók, nem katonák voltak, hanem azzá tette
õket a kor. Nem gyilkolni születtek, nem tûzviharban akartak
elveszni, de erre kényszerítette õket a történelem. Õk, csak túlélni
akarták azt, amit alig lehetett: az értelmetlen öldöklést, a szen-
vedést, õk, a családjukat féltették, a családjuk meg õket. A mély
aggódás egymásért mindig is jellemezte a bihari embereket. De
másként akarta a sors. S bár katonák lettek és honvédok voltak,
legyenek bár egyesek, tizenhetesek, hármasok vagy négyesek,
budapestiek, székesfehérváriak, debreceniek, nagyváradiak,
emberek maradtak az embertelenségben. Megannyi emlék született
vitézségükrõl, hõsiességükrõl, a csaták túlélõi pedig köteles-
ségüknek érezték emlékkövek, gúlák vagy szobrok állítását az
elesett bajtársaknak.

Ide illenek Gyóni Géza, a háborút megjárt költõ megható
sorai:

„Boldog, ki itt jársz, teérted is
Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt:
Véres harcok verték fel hírét,
De csak a béke katonája volt.”

Tõlünk, otthon még azt is megtagadta hosszú ideig a sors,
hogy emlékhelyeket állíthassunk a ledöntöttek helyén, emlékez-
hessünk a testvérre, szülõre, nagyszülõre. Azért fontos számunkra

A gúla

Biró Rozália szenátor emlékezõ beszéde

„A lélek gyõz hát s a verhetetlen anyaföld. Õk megmaradnak a tûzözön után is.
Somogyvári Gyula

minden olyan hely – ahol emlékmû állt õseink tiszteletére –,
legyen az akár ezer kilométerre is a szülõhelytõl.

Amikor híre jött, hogy lelkes kutatók a San Gabriele hegyen
egy kõbõl emelt gúla romjaira bukkantak és feltérképezték azt,
biztosra vettem, hogy meglett az elveszettnek hitt negyedik gúla,
a nagyváradiak újabb leendõ zarándokhelye. Köszönet érte! Most
itt vagyunk, négy ország számos városából, emlékezni jöttünk,
mert két emberöltõ után újra áll az emlékmû, a negyedik gúla.

Csak reméltem, hogy civil szervezeteinkben lesz akkora erõ,
hogy összefogva, példát mutatva a politikumnak, a közös múltnak
emléket állítva, hozzálássanak a felfedezett gúla újjáépítésének.
Megtették, mert akarták, bíztak egymás erejében, sõt immáron
konzorciummá alakulva, versenyre hívták a társadalmat, hogy
részt vállaljon a közös cél elérésében. Mi sem példázza jobban
a civil társadalom erejét, mint az, hogy tudomást sem véve
határokról, távolságokról, a közös cél érdekében, akár szó szerint
értve, köveket mozgattak meg. A kövek pedig elindultak, szorgos
kezek újra gúlává rakták õket, hogy hirdessék azt, amire
mindannyian büszkék vagyunk, az összefogást. Egyszerre lettek
partnerek városok elöljárói és katonák, nagykövetségi dolgozók
és egyházak. Tudom, nem volt könnyû, mint ahogyan nem volt
könnyû azoknak a székesfehérvári és nagyváradi idõs honfitár-
saimnak sem az ideutazás, akikkel most itt együtt emlékezhetünk,
mert minket a múltunk kötelez, legyen az építõ, közremûködõ,
adományozó vagy éppen zarándok, mert szent helyre érkeztünk,
egy magyar Golgotára és mint a költõ mondja:

„Halkabban járjon, aki él,
S dúdoljon csöndes éneket.”

Hiszem, hogy most itt állnak köztünk az egykori honvédek,
a San Gabriele hõseinek szellemei, szemükben talán épp egy
láthatatlan könnycsepp morzsolódik szét, és büszkén néznek le
ránk, kései utódaikra.

Mi pedig tisztelt megemlékezõ közösség, tegyünk fogadalmat
itt e helyen, fogadalmat arra, hogy a hõsöket soha el nem
feledjük, emberi nagyságukat példaként állítjuk közösségünk és
gyermekeink elé, bízva abban, hogy az utókor hozzájuk és
cselekedeteikhez méltón, nemzetet és hazát szeretve élik majd
életüket.

Adja Isten, hogy így legyen!
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Már az elsõ áldozatokról szóló híradások megjelenésekor az
akkori Magyarország területén felmerült a hõsök emlékét megõrzõ
emlékmûvek állításának gondolata. Ennek hatására jött létre a
Hõsök Emlékét Megörökítõ Országos Bizottság, amely 1915 ja-
nuárjában már közölte a Belügyminisztériummal, hogy ilyen
emlékmûvek tervének elkészítését és annak felállítása helyének
kiválasztását vállalja. A világháborús hõsök emlékével a magyar
országgyûlés is foglalkozott, az 1917 tavaszán elfogadott VIII.
törvénycikkben kötelezõvé tette minden városnak és községnek,
hogy anyagi lehetõségéhez mérten méltó módon örökítse meg
hõsei emlékét.

Különben a világháborút lezáró versailles-i békeszerzõdés a
háborúban elesettekre vonatkozó részének 225. és 226. pontja az
elesettek sírjainak kérdését tárgyalja. Ezek szerint minden
országban az ott elesett és eltemetett katonák sírját gondozni az
illetõ állam kötelessége.

Az impériumváltást követõen Aradon és a megyében a
kisebbségeknek nehezebben engedélyezték az emlékmûvek állí-
tását. Az aradi zsidó hitközség már 1917-ben emléktáblát helyezett
el a neológ zsinagóga falán a háborúban elesettek nevének meg-
örökítésére, így az új román hatóságokkal nem kellett enge-
délyeztetnie, lévén az nem köztéren lévõ emlékmû. Annál évente
tartottak megemlékezést.

Arad megyében, Borossebesen a helyi román hatóságok úgy
oldották meg a kérdést, hogy a korábbi, a millennium tiszteletére
emelt magyar emlékmûvet költöztették el eredeti helyérõl, s
alakították át elsõ világháborús emlékmûvé, román nyelvû
felirattal, rajta a település román és magyar áldozatainak nevével.
Erdõhegyen 1927-ben avattak világháborús emlékmûvet. Igaz, a
magánterületnek számító templomkertben. Egy évre rá állították
a kisperegi obeliszket (a neveket csak idén, 2014-ben vésték rá),
s még ugyanabban az évtizedben a dezsõházait a falu temetõjében,
valamint a seléndit a katolikus templomkertben, csak a magyar
nemzetiségû hõsök nevével. Azt követõen Selénd község
központjában készült el a román és magyar elesettek nevét
egyaránt megörökítõ emlékmû. A majláthfalvi és nagyiratosi
emlékmûvek is köztéri szobornak számítanak, az elõbbit az
iskola elé, az utóbbit a falu bejáratánál emelték.

Mivel az 1944 utáni kommunista rendszerben a nemzetiségek
történelmére vonatkozó semmiféle emlékmû állítását nem
engedélyezték, csak az 1989-es romániai fordulat után készülhetett
néhány emlékmû az elsõ világháború áldozatai tiszteletére is.
Így született a pécskai templomkertben a fehér márvány obeliszk
az elsõ világháborús hõsök emlékére. A Fekete-Körös mentén
fekvõ Bélzerénden 2009-ben (majd száz évvel a világháború
kitörése után!) emeltek közös emlékmûvet a falunak az elsõ és
második világháborúban elesett fiai tiszteletére.

A feketegyarmati és nagyzeréndi emlékmûveken csak a
második világháborúban elesettek neve szerepel, de a felirat
szerint azokat, a szabadságharcok és háborúk valamennyi helyi
áldozata, így az elsõ világháború elesetteinek emlékének is
szentelték.

Újaradon 1924-ben készült el a plébánia épülete elõtt ma is
köztéren álló világháborús mûemlék. Azt követõen a megyében
elsõ világháborús emlékmûvet szinte valamennyi német (sváb)
lakosságú községben emeltek. A kimutatások szerint ilyen
emlékmûvek vagy a helyi temetõben, vagy a római katolikus
templom mellett a mai napig állnak. Ezek: Angyalkút (Engels-
brunn), Szépfalu (Schöndorf), Cseralja (Traunau), Németszent-
márton (Sankmartin), Németszentpéter (Deutschsankpeter),
Zabrány/Temeshidegkút (Guttenbrunn), Németság (Segentau),
Zádorlak (Saderlak), Szapáryliget.

Jelentõsebb emlékmûvek, sírok Aradon

A mikelakai katonai temetõ emlékmûve

A világháború alatt megépített emlékmû tetejére egy turul-
madár került, a beillesztett márványlapokon folyamatosan
örökítették meg az ezred elesett hõseinek a nevét. Az emlékmûvön
a következõ felirat volt olvasható: „Emelte a világháború hõseinek
emlékére a bajtársak és hálás polgártársak kegyelete. MCMXIV–XVIII.
Tervezte és építette Reitze Jakab népf. fõhad. mûépítész.” (Az évszámok
valószínûleg 1918 õszén, vagy 1919 tavaszán kerültek az emlék-
mûre.)

UJJ JÁNOS

ARADI ELSÕ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMÛVEK,
EMLÉKHELYEK

„Ne legyen az országban olyan kicsi falu, ahol emlékmû nem õrzi a háború hõseinek hírét… És ne legyen az országban olyan katonasír,
amely ki nem fejezi azt a gondolatot, hogy a pihenõ harcos nemcsak egy család vagy egy népréteg, hanem az egész nagy nemzet kedves
halottja.”

                                                                  Herczeg Ferenc

Emléktábla a neológ zsinagóga falán
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Az ómikelakai katonai temetõt az 1970-es években számolták
fel, a lerombolt emlékmû darabjait széthordták, a bronz turul-
madár sorsa ismeretlen.

Elsõ világháborús emlékmû Újaradon

A római katolikus templom elõtt betontalapzatra emelt,
kõbõl faragott, fekete márványlapokkal ellátott emlékmû felirata:

Friede
1914–1918

unseren Helden die
dankbare Gemeinde

Neuarad
Vons für uns fielem

Fordításban:
Béke elesett
1914–1918

hõseinknek a hálás
újaradi közösség

Közülünk, értünk sokan
A szürke pietroasai kõbõl készült emlékmû négy fekete gránit

lapján 164, túlnyomó többségben német név. Köztük szerepelnek
az újaradi római katolikus plébániához tartozó zsigmondházai
magyar nemzetiségû hõsi halottak. Az emlékmûvet 1924-ben
Mayer Ker. János plébános idejében (1911–1935) emelték, készí-
tõje Josef Teichert kõfaragó mester.

Világháborús szerb emlékmû az Alsótemetõben

Az elsõ világháború idején az aradi várat fogolytáborként is
használták. A háború folyamán fogságba hurcolt boszniai,
hercegovinai és újvidéki szerb hadifoglyok és civilek nagyon
rossz körülmények között éltek a vársáncokban kialakított sát-
rakban vagy a szabad ég alatt. A rossz higiéniai és táplálkozási
körülményeknek köszönhetõen a táborban tífuszjárvány ütött
ki, amely következményeként több ezren haltak meg. A halottakat
közös sírba temették a vársáncokba, illetve az Alsótemetõbe. A
várban emlékmûvet emeltek, de az megsemmisült. 1932-ben az
egyik túlélõ, a boszniai Janko Mihájlovics az aradi Alsótemetõben
emlékmûvet állíttatott az áldozatok, egykori bajtársai tiszteletére.
A kivitelezõ vállalat a Rosa testvérek voltak. Az emlékmûvet
1949-ben, a szocialista tábor országai és Jugoszlávia közötti
viszony elmérgesedésekor lerombolták, majd azok rendezõdésekor,
1958-ban újraállították. 1991-ben az emlékmûre márvány
emléklapot erõsítettek az elsõ világháborúban az Osztrák–Magyar
Monarchia hadserege elleni háborúban elesett 67 aradi szerb
nevével.

Cserépy Árpád huszár ezredes síremléke a Felsõ-
temetõben

A fekete márvány emlékmû felirata:
Kisruszkai

CSERÉPY ÁRPÁD
m. kir. honvéd huszár-

ezredes
élt 51 évet

megh. hazája hõsi védelmében
1914. nov. 28.

CSERÉPY ÁRPÁDNÉ
1878–1966

A haza szent földjébõl, melyért vére
hullott, sorjadzik számodra

a halhatatlanság babérja.

Kisruszkai Cserépy Árpád (1863–1914) huszár ezredes, 1913-
ig Aradon teljesített szolgálatot, miután alezredesi rangban átvette
a szegedi 3-as huszárezred parancsnokságát. A háború kitörése

Mikelaka

III-2 Zsinagóga

Szerb emlékmû

Cserépy Árpád huszár ezredes síremléke
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után az északi frontra vezényelték, Kamionkánál õ vezényelte
azt a híres lovasrohamot, amely végén maga három sebbõl vérezve
maradt a csatatéren, ahol csak három nap elteltével találták
meg. Hazakerült Szegedre, kórházi ápolásban részesült, majd
utókezelésre Bécsbe utazott. Ott kitüntették, és ezredessé léptették
elõ. 1914. november 28-án hunyt el, a hivatalos közlemény szerint
a csatatéren kapott sérülései következtében. Családja (felesége és
két leánya) Aradra szállíttatták földi maradványait, ahol katonai
tiszteletadással az ágostai hitvallású evangélikus egyház szertartása
szerint helyezték örök nyugalomra.

Dr. Széll Aladár síremléke

A Széll család sírkertjében a fehér márvány közös síremlék
felirata:

Dr. SZÉLL ALADÁR
a Kárpátokban 1914 évben

hõsi halált halt
1891–1914

Dr. Széll Aladár banktisztviselõ az elsõ aradi hõsi halottak
egyike volt. Halálakor a portréját az Arad és Vidéke Képes
Naptára 1915-ben közölte. 1891. február 9-én, Szolnokon született,
római katolikus vallású volt, 1908-ban érettségizett az Aradi
Királyi Fõgimnáziumban. A tanintézet Burián János igazgató
által közzétett Értesítõje szerint Szél (így!) Aladár a gimnázium
mind a nyolc osztályát Aradon végezte, jelesen érettségizett és
jogi pályára készült. A Fõgimnáziumnak az 1914–15-ös tanévre
kiadott Értesítõjében Szél Aladár hivatalnok, gyalogsági hadnagy
neve a harctéren elesettek között szerepel.

Burdea Dimitrie alezredes sírja

A fekete márványból készült síremlék felirata:
Aici odihneºte

DIMITRIE BURDEA
trãit 51 ani

cãzut pe câmpul de onoare
în ziua de 15. iun. 1915

ca Comandantul Regimentului Nr. 33
ºi Charlotte nãsc. Mahler

Fordításban:
Itt nyugszik

DIMITRIE BURDEA
élt 51 évet

elesett a becsület mezején
1915. jún. 15-én

mint a 33. ezred parancsnoka
és Charlotte szül. Mahler

Burdea Dimitrie (1864–1915), a Császári és Királyi 33. Gya-
logezred alezredese. Az aradi háziezrednek nevezett egység 3.

zászlóaljának parancsnoka fiatal hadnagyként került Aradra, egész
katonai pályafutása a városhoz kötõdik. Itt is alapított családot,
négy gyermeke volt. Elõször 1914-ben került ki a frontra, ahonnan
betegen tért haza. Másodszor 1915 májusában egy menetzászlóalj
élén indult ismét az orosz hadszíntérre. A Böhm–Ermolli had-
sereg kötelékében részt vett Lemberg (Lvov) bevételében. A város
elfoglalása után, attól mintegy 40 kilométerre keletre, egy kis
galíciai faluban egysége tûzharcba keveredett, s ennek során a
parancsnok hõsi halált halt. Haláláról a 33. gyalogezred tisztikara
külön értesítést is kiadott, méltatva a parancsnok erényeit. Július
15-én, Aradon a minorita templomban gyászistentiszteletet
tartottak lelki üdvéért. A síremlékre vésett halálozási dátum és
a katonai beosztása nyilvánvaló tévedés.

Kristyóri Sándor fõhadnagy síremléke

A Kristyóri-sírkertben fekete márványból készült közös sír-
emléken a család elhunyt tagjainak neve között szerepel Kristyóri
Sándor (1881–1918) neve is. A család a város megbecsült iparos
polgárai közé tartozott. A 19. század közepén házukban meg-
fordult az Aradon két éven keresztül asztalossegédként dolgozó
Munkácsy Mihály festõmûvész is, aki lerajzolta Kristyóri Jolánt,
a pékmester leányát. Jolán bátyja volt Kristyóri János (1843–
1913), a késõbb lovagkeresztes sütõmester. Az õ fia, Sándor a
világháború utolsó napjaiban szenvedett hõsi halált.

Ehek Elek Árpád síremléke (Díszparcella)

A kisméretû, szürke kõbõl készült síremlék felirata:
EHEK ELEK

ÁRPÁD
Tábori pilóta

Szül. 1891
hõsi halált halt 1919-ben

Ehek Elek Árpád pilótaként szolgált a világháború alatt.
Hõsi halált a háború befejezése után, a köztársaság védelmében
az antant-csapatok elleni honvédõ csatákban halt.

Lobinger Victor honvédtábornok sírja Újaradon

A római katolikus temetõ Netter–Lobinger kriptájában talál-
ható síremlék felirata:

LOBINGER VICTOR
m. kir. honvéd tábornok

1879–1935

Hivatásos katonatiszt volt, tüzértiszti kiképzést kapott. 1913.
november elsejétõl a 8. honvéd tábori ágyús ezredben szolgált.
Az elsõ világháború teljes ideje alatt tényleges frontszolgálatot
teljesített. 1918 novemberében századosi rangban fejezte be a
háborút. Többször kitüntették, megkapta a III. osztályú Katonai
Érdemkeresztet, a kardokkal ékesített Hadidíszítményt. Tábornoki
rangra az 1920 elején alakult önálló magyar hadseregben léptették
elõ. Családi kapcsolatai révén került Újaradra, ahol felesége csa-
ládi sírboltjában temették el.

Burdea Dimitrie alezredes sírja Lobinger Victor honvédtábornok sírja
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1914 õszére bizony már senki sem vette komolyan a császár
ígéretét, hogy mire a levelek lehullanak, véget ér a háború. Sõt,
a Monarchia meg kellett hogy ismerkedjen egy új kifejezéssel, az
orosz gõzhengerrel és Bruszilov tábornok nevével, aki támadást
indított Magyarország Kárpátok övezte északi része ellen. 1914
szeptembere és októbere során a cári csapatok az északi hágókon
többször betörtek az ország területére, azzal a céllal, hogy az
Alföldön vessék meg a lábukat. A harcok a front déli részén
egészen Máramarosszigetig húzódtak, immár kézzelfogható
távolságra Nagyváradtól. Az osztrák–magyar haderõ majd csak
decemberben tudta idõlegesen visszaszorítani a támadókat az
ország határain túlra.

Lelkesítõ kép az ütközetekrõl

A nagyváradi polgárság hét napilapján keresztül cenzúrázva
értesült a harcok menetérõl, no meg az akkorra már a városban
megjelent máramarosi menekültek és hazatért sebesültek
elbeszéléseibõl.

De Várad nem azért volt a Pece-parti Párizs, hogy dermedten
magába roskadjon. A város színtársulata és kabarétársulatai jó
témát találtak a háború adta változásokban, annak szellemes
tálalásával megpróbálták az egyre halkuló hazafias lelkesedést
ébren tartani. Még az újsághirdetések is ebbe az irányba mutattak,
megjelentek a hadirumot ajánló reklámok és a hadikölcsön
jegyzésére buzdító felhívások. Szóval ment minden a maga útján.

Való igaz, hogy az Erdélyi Miklós direktor vezette Szigligeti
Színház 1914. október végén komor jövõ elé nézett, hiszen
törzsközönségének jelentõs része már a szerb és orosz fronton
harcolt, így nem maradt más hátra, mint az, hogy támogatásért
folyamodjon a színügyi bizottsághoz, és ezen keresztül a városi
tanácshoz. Az eddig önfenntartó intézmény átiratban kérte a
világítási és fûtési költségek eltörlését, tette azt annak tudatában,
hogy ismerte a kultuszminiszter körlevelét melyben a „törvény-
hatóságok legmelegebb pártfogásába” ajánlotta a helyi színtársula-
tokat. Erdélyi, hogy megmutassa lojalitását a publikum felé,
bejelentette a következõ évadra a jegyárak leszállítását. Így egy
páholy 10 koronába, egy zsöllye 2,40 koronába, egy körszék 2
koronába került volna az ekkor induló 1914–15-ös évadban. A
direktor nem lett volna színi direktor, ha nem él a helyzet adta
lehetõséggel és nem próbál – mai szóval – új célközönséget
beszervezni. Nyilvánvalóan ez nem volt más, mint az itt állomá-
sozó katonaság: a frissen bevonultak, sebesültek, no és persze a
tiszti kar. A lehetõséget tálcán kínálta a katonai parancsnokság:

Dévald Dezsõ hadnagy felkereste a színház vezetõjét, hogy a
honvédség számára csökkentett árú jegy bevezetését kérje, de
csak a hazafias darabok esetében. Mint elmondta: „idehaza is
táplálják a lelkesedés lángját mely szívükben lobog, ami vitézeinket
már annyi csodás glóriás hõstettekre indította”.

A Szigligeti Színház a századelõn

Bár Erdélyi komoly fizetési gondokkal küzdött, lapot kért
tizenkilencre, és közölte a sajtóval, hogy a lehetõ legmérsékeltebb
áron, 20 fillérért kínál jegyeket a hadsereg részére. Jól számolt,
a város polgárai szabályos versenyre keltek a katonák számára
kiosztásra kerülõ jegyek megvásárlásában. Közadakozásokból 600
jegyet váltottak meg, oly módon, hogy három elõadásra 200–
200 katona kapott meghívást a színházba. Azt is tudjuk, melyek
voltak a bemutatásra kerülõ darabok: a Vörös ördögök, valamint
a Mihály pópa lánya. Ezek közül a budapesti Mérei Adolf Vörös
ördögök címû hazafias mûvét két alkalommal mutatták be a
szerencsés katonáknak. A Mihály pópa lánya címû háborús
színjáték õsbemutatója 1914. október 11-én volt.

A Szigligeti Színház mellett a Nagyvárad napilap volt a
leglelkesebb támogatója az elõadásnak. Nem véletlen, hiszen a
lap fõszerkesztõjét, Sas Edét, mint a Mihály pópa lánya címû
hazafias mû szerzõjét tartja nyilván a színháztörténet… Sas ekkor
épp a Szegeden kezdõdõ hírlapírói és a késõbbi némafilm forgató-
könyvírói pályája közti, majd egy évtizednyi idõt töltött fõ-
szerkesztõi minõségében a Nagyváradnál.

A Mihály pópa lánya tipikus példája a kor hangulatát és
igényét bemutató hazafias zenés és mint ilyen, meglehetõsen
szirupos elõadásnak.

A történet igencsak naiv, de az adott helyzetben rendkívül
aktuális: a rutén pópa lánya és a magyar aviatikus katonatiszt
szerelmi története fonja körül az orosz harctér eseményeit, példát
nyújtva az önfeláldozó hazafiságról. Alakításáért kitûnõ kritikával
illetik a pópát megszemélyesítõ Sík Rezsõt és a fiatal repülõtisztet
alakító Tóth Eleket. (Sík Rezsõt 1944-ben elhurcolják Kolozsvár-
ról, és 64 évesen a fasizmus áldozata lesz, Tóth sem éli túl a
második háborút, bár az õ sírja Kolozsváron van…)

A korabeli aktualitásról csak annyit, hogy még folytak az
ütközetek a Kárpátokban, de már játszák az errõl írt darabot, ez
körülbelül olyan, mintha a romániai 1989-es karácsonyi „for-
radalmat” szilveszterre színpadra vitték volna…

SÁRKÖZI ZOLTÁN

THALIA MUNDÉRBAN
– A SZÍNHÁZ HADBAVONUL
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A Rulikowski temetõben

Ránffy Zsigmond honvéd ezredes
A 20. gyaloghadosztály kötelékébe tartozott a váradi 4. ezred,

amelynek mindhárom zászlóalja városunkban állomásozott. Az

KORDICS IMRE

ELSÕ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKJELEK
A VÁRADI TEMETÕKBEN

Az elõadás különlegessége, hogy a zenekari árkot a békés-
csabai 101. gyalogezred zenekara foglalta el. Ebbõl késõbb bo-
nyodalmak származnak, mert bár szerzõdés köti õket a
színházhoz, nem hajlandók, csak hazafias darabokban muzsikálni,
és csak akkor, ha a bekövetkezõ hadi helyzet lehetõvé teszi. Ez
gondolkodóba ejti Erdélyit, aki megteszi majd a szükséges
lépéseket.

Amennyiben azt gondoljuk, hogy a publikum csak kivezé-
nyelt katonákból állt, akkor tévedünk, álljon itt egy korabeli
tudósítás részlete a premier estéjérõl:

Sas Ede Sík Rezsõ

„…sok százan és százan mentek el, akik már helyet nem kaptak
[…] a szerzõt a felvonások után ismételten lámpák elé tapsolják…”

Hol jelent meg e méltatás? természetesen a Nagyvárad címû
újságban.

De nem is ez a fontos, hanem az a tény, hogy ezen az
októberi estén a nagyváradi Szigligeti Színház belépett a hábo-
rúba, és készült az 1915-ös esztendõre.

 (A cikk a www.nagyhaboru.blog.hu oldalain jelent meg 2014 januárjában.)

1914 júliusában mozgósított hadosztály keretében a 4-es honvédek
Ránffy Zsigmond parancsnoksága alatt 1914. augusztus 22-én
indultak a harctérre.

Sírkövén ezt olvashatjuk: „Nemes Ránffy Zsigmond/ m. kir.
honvéd ezredes/meghalt 1916. május 10-én/életének 53-ik évében.”

Az értékes kovácsoltvas sírkerítéssel körülvett, fekete márvány
síremlék formáját tekintve egyedülálló. A megmentésre érdemes,
gondozatlan családi sírhelyet már rég kifosztották.

Pataky Elek hadnagy
„Itt nyugszik/felejthetetlen jó fiunk/Doberdónál a Hazáért/

hõsi halált halt/Pataky Elek/m. kir. 4-ik/honvéd gyalogezred/
hadnagya/élt 18 évet/meghalt 1916. szept. 16”

Feltehetõen, a doberdói fennsíkon, a 7. isonzói csatában
esett el. A labradoritból készült obeliszk gondozott sírhe-
lyen áll.

Bauma Vince önkéntes tizedes
„Itt nyugszik/Bauma Vincze/a 37. gy. e./önkéntes tizedese/

akit a haza/és a király védelmében/a tiroli harcztéren/1916.
deczember 13-án/19 éves korában/hólavina képében/szakított el
a halál azoktól/akik szerettük/s akik örökké siratjuk”Ránffy Zsigmond honvéd ezredes síremléke
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resztben végzõdõ, fehér márvány sírköve gazdátlanul áll a családi
sírhelyek közt.

Heinrich Wolf tüzér gazdátlan sírköve
„Heirich Wolf/aus Vorsa/alt 22 Jahre/geste/im 3 Juni 1915”
A tüzér szintén Várad egyik kórházában hunyt el. Mészkõbõl

készült kisméretû síremléke feltehetõen azért maradt meg, mert
a sírján a temetõ legnagyobb gesztenyefája áll.

Fekete Ferenc hadapród
„Fekete Ferencz/a cs. és kir. 46-ik/gyalog ezred/hadapródja/

hõsi halált halt/a doberdói harctéren/vincingtin celoban/1915.
október 23-án/24 éves korában.”

A tiroli magaslati állásokban harcolhatott, ahol már novem-
berben 1,5–3 méter volt a hó magassága. Egy-egy hadosztályból
több százan is a lavina áldozatává váltak, ez történt a tizedessel
is. Sírfelirata fehér márvány obeliszken olvasható, egy gondozott
sírhelyen. Porcelán keretû portréját összetörték, az ütések nyoma
a megmaradt részen is látható.

Fülöp István honvéd gazdátlan sírköve
„Itt nyugszik/Fülöp István/élt 19 évet/meghalt 1917. július

29-én/a harctéren szerzett/betegsége következtében”
Levéltári források szerint a nagyszebeni cs. és kir. 31.

gyalogezred katonája volt.
A váradi hadikórházban elhunyt közvitéz, kisméretû, ke-

Pataky Elek hadnagy síremléke Bauma Vince önkéntes tizedes síremléke Fülöp István honvéd gazdátlan sírköve

Fekete Ferenc hadapród sírjaHeinrich Wolf tüzér sírköve Sztankovits József zászlós



PARTIUM24. OLDAL

A cs. és kir. 46. gyalogezred 1915. július elején Karintiában
harcolt, majd a doberdói csatákban. A hadapród október 23-án
esett el, feltehetõen a 3. isonzói csatában, amely 1915. október
18. és november 3. között volt.

Neve egy gondozott sírhelyen álló fekete márvány obeliszken
olvasható.

Sztankovits József zászlós
„Itt nyugszik/Sztankovits József/zászlós//élt 22 évet/hõsi

halált halt, 1915. juni. 23”
A sírkõ, amelynek fehér márványlapján olvashatjuk a zászlós

nevét, egy gondozott családi sírhelyen található.

A Rulikowski neológ zsidó temetõben

Reisinger József fõhadnagy
„Reisinger József/építész mérnök honvédfõhadnagy/elestt

1916.év október 18-án/az ojtozi szorosban/44 éves korában”
Péter I. Zoltán kutatásai szerint az építészmérnök több ismert

váradi épület kivitelezõje volt.

Reisinger József fõhadnagy sírja

Ledöntött, fehér márvány sírkövét egy szépen faragott kard
markolata díszíti. A sírhely gazdátlan, de a neológ izraelita
temetõ zárt és õrzött.

Waldmann Osman hadapród
„Waldmann Osman/meghalt 1919. julius 8-án/42 éves

korában/a haza hõsies védelmében/szerzett lövési sérülésben”
A sírfeliratot fehér márványtáblára vésték. A gazdátlan sír-

helynek védettséget biztosít az a tény, hogy a neológ izraelita
temetõben van, ami elkerített és õrzött.

Dr. Lukács Endre hadnagy
„Dr. Lukács Endre/tûzérhadnagy/elesett Homonánál/1914.

november 24-én/virágzó életének 27-ik/évében”
A fehér márvány családi síremlék a katonahõsök egyik

legszebb emléke. A hadnagy sírfelirata felé egy ágyút faragtak, a
tüzér hadnagy fegyvernemének megfelelõen. Gazdátlan sírhely,
de ez is a zárt és õrzött neológ izraelita temetõben van.

A váradvelencei izraelita ortodox temetõben

Molnár Lipót fõhadnagy
Síremlékén a következõ olvasható: „Molnár Lipót/a

nagyváradi László malom fõtisztviselõje/a m. kir. 4-ik népfelk.
gyal. Ezred fõhadnagya/ a Signum Laudis 3 oszt. katonai
érdemkereszt/tulajdonosa a kardokkal./Hõsi halált halt munkás
életének 37. évében/1916. július 3-án az orosz harctéren/mikor
századát rohamra vezette/eltemettük hazai földben 1917. május
13-án./ A legjobb férj, a legodaadóbb apa veszett el vele/örökké
siratják szeretõ özvegye/árván maradt fiai Laci és Pista/szülei és
testvérei.

Az alapzaton ez áll: „Harcolt a szerbek ellen, küzdött a
Doberdó perzselõ tüzében/szenvedte az orosz síkság dermesztõ
hidegét/hõsiesen, lelkesedéssel, kitartással harcolt utolsó lehe-
letéig/hogy az õ vére hullása árán is segítse/szebb, boldogabb,
szabadabb legyen a magyar”

Molnár Lipót fõhadnagy fekete márvány síremléke sértetlenül
áll a temetõben. A temetõ zárt és õrzött.

Barta Gyula õrmester
Sírfelirata: „Barta Gyula/élt 45 évet/a 4-ik honvéd gyalog-

ezred/õrmester/hõsi halált halt 1917. május 20-án/A legjobb
férj, apa, testvér és rokon/ Béke poraira!”

„Emlékét örökké õrzik/ gyászbaborult özvegye és gyermekei”
Feltehetõen Volhiniában esett el, ahol az ezred ebben az

idõben az orosz elõrenyomulást igyekezett feltartóztatni. A fekete
márvány síremlék sértetlenül áll a zárt temetõben.

Waldmann Osman hadapród síremléke

Dr. Lukács Endre hadnagy sírja
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Háziezredünk fõhadnagya volt
Molnár Lipót

A népfelkelõ Barta Gyula 45 évet élt Steier József önkéntes káplár sírja

A négy doberdói emlékgúla után, az ötödik, 2012-ben készült el, civil összefogással.

Steier József káplár
A nehezen olvasható sírfelirat a következõ adatokat közli:

„1894. aug. 18 – 1915. március 12/ Steier József/a 39. cs. és kir.
gyalogezred önkéntes káplárja/aki 20 éves fiatal életét feláldozta
a haza védelméért/…”.

A zárt és õrzött temetõben álló fehér márvány síremlékrõl
hiányzik egy késõbb készített tábla. A sírkövet egy gyalogsági
csákó és bajonett szépen faragott reliefje díszíti.
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AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT
ÉS A HARCTÉREN ELTEMETETT HÕSÖK

MEGEMLÉKEZÕ SÍRJELEI
AZ ÉRMIHÁLYFALVI TEMETÕKBEN

Mátray Árpád sírja Kovács Sándor síremléke Czifra János családi sírboltja

Mátray Árpád sírja
Református temetõ, fõúttól balra.
Anyaga: vascsõ – kereszt.
Mérete: 135 cm magas x 70 cm a kereszt felsõ része.
Mátray Árpád huszárfõhadnagy 1915-ben halt meg Galí-

ciában.

Kovács Sándor síremléke
A síremlék a református és a katolikus temetõt összekötõ út

mentén található.
Leltári szám 277.
Fekete obeliszk.
Méretei: 208 cm magas, a talapzata 46 cm széles.
Kovács Sándor (1882–1914) hõsi halált halt a galíciai

harctéren.
Az Érmihályfalvi Református Egyház Halottak anyakönyvébe

bejegyezték 1914-ben: „A harctéren sebet kapván, nyolc napig
nem tudott táplálkozni és ez okozta halálát.”

Czifra János családi sírboltja 1930-ból
Katolikus temetõ: út mente, baloldalt.
Obeliszk anyaga fehér márvány.
Magassága 170 cm, szélessége alól a talapzatnál 48 cm.
A szép háborús jelenetet ábrázoló véset alatt emlékeznek

meg Czifra Istvánról és testvéröccse, Czifra Károlyról, kik
hazájukért hõsi halált haltak.

„És fiai Czifra István
testvéröcse Czifra Károly
hazájukért hõsi halált haltak
  Nyugodjanak
  békességben
Áldott legyen szent emlékük.”

A véset kinagyítva:

Összeállította: Kovács Rozália és Szilágyi Andrea,
aki a fotókat is készítette 2014-ben.
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2014. június 29.–július 4. között Kecskeméten tartották meg
a XLII. Országos Honismereti Akadémiát, ahol Érmihályfalvát
Szilágyi Andrea muzeológus és Kovács Rozália helytörténész
képviselte.

A konferencián való részvétel mellett, városunk szempont-
jából jelentõs esemény volt, hogy megkoszorúztuk farmosi Ketzely
Krisztina sírkövét a kecskeméti református temetõben, aki
Érmihályfalván született 255 éve, 1759. december 1-jén.

Ketzely Krisztina neve jól ismert településünkön, hisz 1774-
ben egy 0,65×0,65 cm méretû, kék batiszt, csipkés szegélyû,
skófiummal kivarrt terítõt ajándékozott a református egyháznak,
amelybe bele van hímezve: „Ketzely Krisztina ajánlya az mihály-
falvi szent ekklésiának 1774”.

Alig 15 éves, amikor ezt az úrasztali kendõt hímezte, melynek
négy sarkában négy szív alakú rajzolat van, a szívekben elosztva
ez a vers van aranyszállal kivarrva:

„Manna s kõszál vize Izráelt táplálja,/lelkem is Jézusban e kettõt
találja./ Bûnöm fertõibõl megmosta lelkemet,/ teste táplál s azzal egyesít
engemet./ Eljegyez magának drága võlegényem,/ kinek szerelmében
van minden reményem./ Ég szívem s felkészült szárnnyal igyekszik/
édes öleibe oh mikor érkezik/ Világot mint kevély pávát megutáltam,/
tövis koszorúban mert többet találtam./ Boldog egymáshoz hû galamb
szerelme/ võlegény Jézusom lelkem segedelme./ Véres sebeinek mérge
szívem hatja,/ ezt csak az igazság napja gyógyíthatja. /Kõszál vizeire
sietek mint szarvas,/ ott lel szomjúságom hívesítõ orvost.”/

Ki is volt Ketzely Krisztina? Farmosi Ketzely György és
érmihályfalvi és gencsi Gencsy Erzse leánya (1759–1831). Telepü-
lésünkön éltek, gyermekkorát itt töltötte, majd férjhez ment
nagybócsai Sárközy III. Pálhoz/1747–1841/, akivel Kecskeméten
éltek. Hat gyermekük született: IV. Pál, Farkas, Lõrinc, Imre,
Ábrahám és Ilona. Halálát a családi krónika így írja le: „1831.
szeptember 14-én meghalt Ketzely Krisztina, 54 évet töltött boldog
házasságban. Október 9-én mondott fölötte Tatay András, a kecskeméti
kollégium tudós igazgató tanára, a nagytemplomban, ünnepélyes halotti
beszédet.” Sírköve a kecskeméti református temetõben, a nagybócsai
Sárközy család tagjainak sírkövei között található. A felirat szerint:
„farmosi Ketzely Krisztina asszonynak… hamvait áthelyeztették
1879. dec.1-én… hálás kegyeletbõl.”

A Ketzely Krisztina által ajándékozott úrasztali kendõt
legelõször 1996-ban láttam egy egyháztörténeti kiállításon,

Érmihályfalván, s ekkor hallottam a hozzáfûzõdõ szép mondát
is, Zoltai Erzsébet 70 éves nénitõl (lásd: a monda alább). 2008-
ban, amikor a nagybócsai Sárközy családot kutattam, a családfán
bukkantam újra Ketzely Krisztina nevére, hogy õ bizony Sárközy
III. Pál felesége volt. A nemes Ketzely család városunkban élt a
18. században, s Krisztina édesanyja, Gencsy Erzse a Gencsy
család tagja, ugyancsak településünkön.

Monda és valóság fonódik össze gyönyörûen Ketzely
Krisztina élete és a terítõ esetében. A monda fogalmát így hatá-
rozta meg 1891-ben Novák Sándor Költészettan és irodalom-
ismertetõ címû könyvében: „A monda hagyományilág fennmaradt
csodálatos tartalmú elbeszélés, mely bizonyos helyhez, vagy
történeti személyhez fûzõdik.”

Íme a terítõhöz és Ketzely Krisztinához fûzõdõ monda:
„Volt egyszer egy szép és gazdag lány, Ketzely Krisztinának

hívták. Itt élt-éldegélt a mi kis városunkban, a 18. században.
Mikor nagylánnyá cseperedett, megkérte a kezét egy szép és
hozzáillõ ifjú. Már minden készen állott a lakodalomra, a meny-
asszony és a család várta a võlegényt és a násznépet. De hiába
várták, mert a Debrecen felõl jövõ násznépet török martalócok
támadták meg, és az összes férfit elhurcolták vagy megölték. Így
a lakodalomból semmi sem lett, mély bánatában a menyasszony
majd belepusztult. Soha nem ment férjhez, napjainak szürkeségét
a kézimunkázásnak és az imádkozásnak szentelte.”

Ketzely Krisztina kézimunkája, az 1774-bõl származó úr-
asztali terítõ, a hozzá fûzõdõ monda, a Sárközy-kapcsolat és a
kecskeméti tanácskozás, mindezek összefüggése vezetett oda, hogy
Érmihályfalva város nevében, a város címerével díszített, meg-
emlékezõ koszorút helyezzünk el sírkövén.

KOVÁCS ROZÁLIA

EGY 18. SZÁZADI
NEMES ASSZONYRA EMLÉKEZÜNK

Az úrasztali kendõ

Ketzely Krisztina síremlékénél
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A Város- és Faluvédõk Országos Szövetsége 2014. július 10–
12. között Mezõkövesden szervezte meg 33. országos találkozóját.

Idézek a Város- és Faluvédõk Szövetsége közhasznúsági jelen-
tésébõl: „Szövetségünk 1986-ban alakult azzal a céllal, hogy összefogja,
segítse azokat a helyi civil szervezeteket, melyek a magyarországi
települések épített és természeti értékeinek védelmével, nemzeti kulturális
örökségünk (benne: történeti értékeink, hagyományaink) megõrzésével,
a települések szépítésével foglalkoznak. A Szövetségnek jelenleg 247
tagegyesülete van az ország különbözõ részeirõl.

 Az Europa Nostra – Európa legnagyobb nemzetközi civil szervezete
– 1991-ben vette fel tagjai sorába Hungaria Nostra néven… A Szövetség
alakulása óta minden év nyarán találkozóra hívja tagegyesületeit,
valamelyik tagegyesület székhelyére. A találkozók alkalmával a jelenlévõk
a település- és környezetvédelem, településszépítés, településfejlesztés, nemzeti
kulturális örökségünk, a közösségek helyzete aktuális kérdéseivel
foglalkoznak, kicserélik tapasztalataikat, bemutatják eredményeiket…”

Az elsõ nap, a regisztráció után, a városi nevezetességek
megtekintésével kezdõdött, amelyet az ünnepélyes megnyitó
követett. A szakmai konferencia a Mezõkövesdi Közösségi Ház
színháztermében zajlott. Tállai András, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár üdvözlõ
beszédében az épített örökség védelmének fontosságát, a város-
szépítés és a jó városgazdálkodás szükségességét emelte ki, majd
Ráday Mihály, a szövetség elnöke nyitotta meg a konferenciát.

Másnap reggel kiállításmegnyitással kezdõdött, Géniuszok
a 20. század hajnalán, Klösz Györgytõl Lipták Pálig címen. Az
Örökségvédelem modul fõ témája az örökségvédelem mai helyzete
és feladata volt, ahol mûemlékekrõl, kõképekrõl, városfejlesztésrõl
esett szó. A népmûvészet, mint szellemi örökségünk modul témái
voltak: hagyomány a hódmezõvásárhelyi kerámiában, Mezõkövesd
népmûvészei, mesterei, kézmûvesei. A gyógy- és egészségturizmus
modulban a gyógyvizekrõl, az egészség-turizmusról és az ide
tartozó épített örökségrõl értekeztek. Délután szekcióülésekben
folyt a tanácskozás. Ezt követõen elkészült a szakmai konferencia
ajánlása. Este fogadást adott a polgármester. Itt osztották ki az
idei Podmaniczky-díjakat. A díjat olyan magánszemélyek és
közösségek kaphatják, akik a legtöbbet tettek épített és természeti
környezetünk, kulturális örökségünk értékeinek védelmében.

Szombaton szakmai kiránduláson vettünk részt. Megismer-
kedtünk a Matyóföld szépségeivel, épített örökségével, csodálatos
népmûvészetével, valamint borászatával. Megcsodáltuk a tardi
matyónépviseletet, Cserépfalun a Suba-lyuk barlangban talált
Neander-völgyi ember számára készült múzeumot és a riolittufába
vájt lakásokat.

Mellékeljük a konferencia ajánlásait, mert meggyõzõdésem,
hogy nálunk is hasonló ajánlásokra lenne szükség.

Örökségvédelem szekció ajánlásai:

1. A meglévõ, hagyományos épített környezet az emberhez
méltó lét szerves része, ennek megõrzését az alaptörvényben
rögzíteni kell;

2. A mûemlék – régészeti lelet, település, városrész, együttes
és épület – megléte a nemzet identitásának fizikailag létezõ,
bizonyító erejû, hiteles dokumentuma: megõrzésének, gondozásá-
nak, védelmének feladata alól az állam nem vonhatja ki magát:
a mûemlékvédelem módja a központi és a helyi értékvédelem:
az állam a fenntartás, helyreállítás többletköltségeit pénzügyi
támogatással, még inkább az elvonások csökkentésével – ÁFA,
amortizáció, egyéb adók –, az önkormányzat a közérdekbõl
okozott többletköltségeket pályázat alapján megszerezhetõ,
pénzügyi támogatással ellentételezze;

3. A mûemlékek védelme sokirányú, sokrétegû feladat,
melynek csak egy része a hatósági munka („rendfenntartás”); a
munka része a kutatás, értékelés, dokumentumok gyûjtése (pl.
terv- és fotótár, építész múzeum stb.): ezt a bonyolult folyamatot
csak tudatos, koncepciózus központi védelemmel lehet megszer-
vezni és biztonságosan mûködtetni…;

4. Az építészeti értékek felismerését és megbecsülését az
oktatás minden szintjén tanítani kell: erre a tanárokat és tanulókat
is meg kell tanítani;

5. A helyreállított – sokszor pályázati pénzen kivitelezett –
mûemlékek tervszerû állagfenntartására pénzt kell zárolni a beru-
házás költségeibõl;

6. A Magyar Mûemlékjegyzéket nem helyettesítheti semmi-
lyen más, egyéb szempontokból hasznos lista – hungarikum,
értékleltár –, a meglévõ jegyzéket a 20. század második felének
magas minõségû alkotásaival ki kell egészíteni: ehhez jól
szervezett, értékfeltáró munkára van szükség;

7. A pusztuló kisemlékek – temetõi keresztek, út menti
kisemlékek, emlékmûvek – védelmére külön rendeletet kell hozni;

8. A magyar mûemlékvédelem a 20. században európai hírû
iskolát teremtett: ezek közül 1982 óta harminc helyreállítás
európai elismerésben – Europa Nostra-díj – is részesült: a magyar
mûemlékvédelem e dokumentumait – példaszerû mûemlék
helyreállítások és bemutatások – rendelettel kell védeni;

9. Az Építész Kamara a mûemléki érdekek figyelembe-
vételével vizsgálja felül a tervezõi és felelõs mûszaki vezetõi
jogosultságokat.

DUKRÉT GÉZA

ÖRÖKSÉGVÉDELEM – HAGYOMÁNYÁPOLÁS –
ÉRTÉKTEREMTÉS

Város- és Faluvédõk Szövetsége, Hungaria Nostra, XXXIII. Országos Találkozója
és Szakmai Konferenciája
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Ha azt mondjuk, hogy minden könyvbemutató ünnep, akkor
ez többszörösen is az. Ünnep, hiszen egy kiadványt így meg-
tisztelni fõhajtást jelent részünkrõl az egyházi kultúra elõtt, és
mindaz elõtt, amit lelkiekben nyújt számunkra. Ünnep, mert
idõben akkor történik ez, amikor valóban aktualitása van,
nagyböjt idején, a húsvéti ünnepkörben méltatjuk ezt a könyvet,
s ezáltal felidézzük Megváltónk
értünk hozott áldozatát. Ünnep,
ugyanis ezzel a helyhez méltóan
emlékezünk Krisztus Urunk szen-
vedéstörténetére. Tulajdonképpen,
egy szép kivitelû színes albumot
köszöntünk összejövetelünkön és
kifejezzük hálánkat mindazoknak,
akik hozzájárultak e mû megjelené-
séhez. Az album címe: Keresztutak.
Tizennégy keresztút a Nagyváradi
Római Katolikus Egyházmegyébõl.

Igen, egyházmegyénk 14 ke-
resztútján vezet végig bennünket
ez a mûvészi album. Megelevened-
nek elõttünk a keresztút állomásai
(stációi), Jézus elárultatása, elfoga-
tása, megkínzatása, keresztre feszí-
tése, kínhalála, de ugyanakkor
Isten és ember közös útját járva,
megtapasztalhatjuk a vigasztalást,
a segítségnyújtást, és mindazt, ami
felemel, erõt ad és bátorít...
Ugyanis a keresztúton nem egy
halott emléke elõtt tiszteleg a lélek.
Jézus szenvedéstörténetének és
halálának mindig az élõ Isten ereje
tölti be a feléje közeledõ lelket. A
szürke hétköznapokban ez vezeti
el a keresztútján a 14. stációhoz,
melyet így nevezünk: harmadnapra
feltámadott. Ám, amíg eljutunk
ide, tekintsük végig a megváltó keresztútját. Az evangéliumok
tudósítanak arról, hogy miként került Jézus ellenségei kezére. A
leírások szerint Krisztus azért ment a húsvéti ünnepek idején
Jeruzsálembe, hogy mint az ünnepi lakomán elfogyasztott bárány,
Õ is ünnepi áldozattá váljék, s ezáltal megváltsa híveit. Tehát
önként és tudatosan vállalta a késõbb bekövetkezett kínhalált.
Ezért is nem tett semmit elárultatása ellen. Árulója, egyik
tanítványa, Iskarióti Júdás volt. A zsidó egyházi vezetõk – akik
nem ismerték el õt megváltónak és nem értettek egyet az általa
meghirdetett társadalmi igazságosság elveivel –, megegyeztek
Júdással, hogy 30 ezüstért játssza a kezükre tanítómesterét. Jézus,
aki tehát tudta, árulás révén kerítik hatalmukba ellenségei, egy
utolsó vacsorán elbúcsúzott tanítványaitól, sõt a vacsora közben
arra is utalt, hogy ismeri elárulóját. Az ünnepi étkezés után
tanítványaival az Olajfák-hegyén fekvõ Getszemáni nevû kertbe
ment. Itt rohanta meg õket egy csapat fegyveres, akik onnan
tudták meg melyikük Jézus, hogy Júdás – az elõzetes megbeszélés
szerint – arcon csókolta mesterét. A történet elterjedése óta
nevezik az árulás díját júdáspénznek, a hamis csókot pedig
júdáscsóknak. A foglyul ejtett Jézust Annás, majd Kajafás fõpap
házába vitték, s a vallási vezetõkbõl álló tanács ítélkezett ügyében.
Ez halált mondott ki rá. Mivel azonban a végrehajtó hatalom

a római helytartó kezében volt, megkötözve hozzávitték a halálra
ítéltet. Pilátus csak vonakodva hagyta helybe a tanács halálos
ítéletét, hiszen Jézus mozgalma nem jelentett fegyveres fenyegetést
a római államhatalomra nézve. Amikor pedig nem térhetett ki
a Jézus kivégzését célzó követelések elöl, még egyszer
megpróbálkozott az elítélt megmentésével. Szokás szerint hús-

vétkor, a nép kívánságára a hely-
tartó szabadon bocsátott egy
foglyot. Pilátus megkérdezte hát a
néptõl, kinek adja vissza szabad-
ságát: a gyilkosságért bebörtönzött
Barabásnak, vagy Jézusnak. A nép,
vezetõi felbújtatására Barabás sza-
badulása mellett döntött. Így
Pilátus, engedve a nyomásnak –
de kezeit mosva –, kereszthalálra
ítélte Jézust.

Itt álljunk meg néhány gon-
dolat erejéig. A keresztre feszítés
(crucifixió) az ókor legmegalázóbb
és leghosszadalmasabb kivégzési
módja, amelynél a halálra ítéltet
keresztfára kötözték vagy szegezték
fel, ahol éhen-szomjan halt. Dio-
dorus szerint a távol-keleti asszír
zsarnokok találták ki, s innen a
többi keleti nép is átvette. Egyip-
tomban az õsatyák korában és
Nagy Sándor makedón birodal-
mában is közismert volt. Gyakran
alkalmazták a szíreknél, a fõníciai-
aknál és a karthágóiaknál, ahon-
nan a Kr. e. III. században a
rómaiak is átvették (a crux szó is
fõníciai eredetû). A köztársasági
Róma alkalmazta a rabszolga-
lázadók és a rablógyilkosok ki-
végzéseként (Cicero, Horatius,

Juvenalis mûveiben találkozunk crucifixióval). A zsidóknál
halálbüntetésként a megkövezés, deszkák között történt
kettéfûrészelés, megfojtás, leszúrás és ritkán elégetés járta. Noha
a bálványimádókat keresztre feszítés illette, Józsué csak a már
megölt kánaáni királyokat feszítette keresztre. A pogány népek-
kel való érintkezés és a babilóni fogság azonban ezt a kivégzési
módot mindinkább meghonosította, de nem gyakorolta oly
kegyetlenséggel, mint azok. Jézus keresztre feszítése zsidó és
római szokás szerint történt: a Szentírás a módot illetõen szûk-
szavú, ugyanis a keresztre feszítést, mint közismertet feltételezi.

A megváltó elárultatásának, elfogatásának, elítélésének,
megkínzatásának és kereszthalálának tragikus eseményein vezeti
végig a mai embert is ez az album. Felidézi az õsi hagyományokat,
elvezet a Golgotára, ahol a kereszt állt, amelyen Jézus megszerezte
az emberiségnek a megváltását. A IV. században írja le Szent
Ambrus milánói püspök, hogy Szent Ilona, Nagy Konstatin
császár édesanyja miként találta meg a Kálvária-hegyen Krisztus
keresztjét, és építette fel az elsõ Szent Sír-templomot 320 körül.
Ettõl kezdve a Szentírás által is jelzett helyeken késõbb kis
kápolnákat emeltek, és a jeruzsálemi zarándokok, majd ké-
sõbb a keresztes lovagok gyakran imádkozva, végigmentek
ezen az úton, Krisztus szenvedésérõl elmélkedve. Ezek a

MIHÁLKA ZOLTÁN

KERESZTUTAK TÁJAINKON
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zarándokok terjesztették el világszerte a szenvedéstörténeti
kápolnákat, így született meg az évszázadok alatt a 14 stációból
álló keresztút. Kezdetben csak hét, a 15. századtól 14 már-
ványtábla és emlékmû állt a jeruzsálemi keresztúton. 1731-
ben XII. Kelemen pápa szabályozta az imádkozásának módját,
mely szerint minden egyes állomásnál néhány percre meg
kell állnia az imádkozónak, Jézus szenvedéseirõl kell elmél-
kednie, kötött szövegben imádkozva, vagy elgondolkozva a
történteken.

Nálunk a 18. század folyamán terjedt el a keresztjárás; ettõl
kezdve jelentek meg a keresztutak. Hogy milyen szép hagyo-
mányok ezek, arról ez az album is beszél. Hirdeti, hogy tájainkon
is milyen gazdag tradíciók vertek gyökeret. Jelképezi, hogy a
kereszténység nálunk is – noha történelmünk nem mindig volt
kegyes hozzánk – milyen mélyen vetette el a szeretet gyümölcseit.
Ugyanakkor ezzel a keresztútjárással is kifejezzük Jézus iránti
mélységes hálánkat, aki szeretetével utolsó csepp vérét is feláldozta
érettünk a kereszten.

A nagyváradi püspökség területén tizenhárom helységben
ismerteti a kiadvány a 14 keresztutat. A megyeközpontban a
Székesegyházban, a Kanonok soron, a Szent László-plébánia-
templomban, a Szent Anna-templomban, a Vártemplomban,
Almásfegyverneken, Biharpüspökiben, Biharszentjánoson, Kárász-
telkén, Margittán, Szalacson, Székelyhídon és a szilágysomlyói
templomban és templomkertben mutatja be ez a színes album
a keresztutak stációit.

A könyvismertetõ nem lenne teljes, ha nem említenénk
meg azokat, akik hozzájárultak a megjelenéséhez: Exc. Böcskei
László megyés püspök urat, aki a bevezetõt írta; Mons. Fodor
József általános helynök urat, aki a keresztút történetét felvázolta;
Dukrét Géza urat, a Partiumi és Bánsági Mûemlékvédõ és
Emlékhely Társaság elnökét, aki a templomok történetét és
építészetét foglalta össze; Mihálka Magdolna szöveggondozói
tevékenységét; a tipográfia és fényképek munkájának hozzáértõ
és mûvészi elvégzõit: Voiticsek Ilonát, Voiticsek Árpádot és
Voiticsek Attilát. Köszönet érte.

Az elsõ világháborús emlékmû

Az emlékmû Borossebes parkjának a hátulsó, vagyis az északi-
északnyugati részén áll, s az elsõ világháborúban elesett boros-
sebesi hõsök emlékére állították fel 1926 augusztusában, füg-
getlenül azok nemzetiségi vagy felekezeti hovatartozásától.
Alkotóik ismeretlenek, valószínû olaszok voltak, s az egyházak
vezetésével (ortodox, római katolikus, református, izraelita) és a
hívek hozzájárulásával készült.

2005-ben, a város modernizálása alkalmával az obeliszk körül
fehér színû betontéglákkal kikövezett kereszt formájú feltöltött
utat létesítettek, melynek hossza 16 méter, szélessége 4,5 méter.
A járda, ahonnan az út nyílik az obeliszkhez, vörös betonlappal
van kikövezve, hogy kitûnjön az emlékmû körüli fehér színû,
kereszt formájú út.

Az emlékmû egy 560 cm magas, rózsaszínû menyházai
márványból készült obeliszk, tetején egy bronz turulmadár, mely
fejét balra fordítja és karmaiban egy kardot tart. Talapzata három
négyszögletû (190×190 cm) egyenként 35 cm magasságú egymásra
helyezett rózsaszínû márványlap. Az egészet egy 4×4 m-es négyzet
alakú betonlap veszi körbe, és kovácsolt vaslánccal van bekerítve,
melyet nyolc 75 cm magas ércoszlop tart.

Az obeliszk négy oldalára az elsõ világháborúban elesettek
nevei vannak vésve, katonai rangjuk szerint és ábécé sorrendben.

Szemben:

MORÞI
PENTRU PATRIE

1914–1919

SLT. TÂMPA LAZAR
KIS COLOMAN
KIS SIGISMUND

LEOPOLD ANDREI
LEUCUÞIA NOVAC

MACAVEI NICOLAE OLAH ALEXANDRU
MARC TOMA PATKO VILHELM
MICLEA LAURANT PEIA GHEORGHE
MICLEA TEODOR PEIA PORFIR

MOISE GHEORGHE PENDEA PETRU
MOÞIU TRAIAN PETRUGAN NICOLAE
MOÞIU IULIUS PLISCA NICOLAE
NEGRU IUAN PLISCA PAVEL

Hátsó oldalán:
S-A RIDICAT ÎN ANUL 1926 LUNA AUGUST DE

COMUNA SEBIª

LOC. OANCEA T. OCTAVIAN
SLT. CRIªAN PAVEL
BÃLAN TEODOR
BÁLINT SIMION
BAN SAVU
BÃRBÃTEI CONSTANTIN
BIBARÞ NICA
BILEK IOSIF
BOªCAI AUREL
BUDÃU GHEORGHE
CODREAN TEODOR
COªA IASCU
COVACI PAVEL
COVACI PETRICÃ
CRIªAN DUMITRU
CSAJA PAVEL
CSAJA GHEORGHE
DÁVID MIHAI
DOBREI ROMAN

Baloldalt:

SLT. DR. BOROS RUDOLF
DRAGOª NICOLAE
DRONCA GHEORGHE
FILIP GHEORGHE
FILIP SIMION
GACS LUDOVIC
GUTHI IUAN
GUTHI LADISLAU

DEÁK JÓZSEF

VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMÛVEK BOROSSEBESEN
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HAJDU ALEXANDRU
HERBEI GHEORGHE
HORGA ILIE
HUNYADI IUAN
HUTTER IOSIF
HROMATKA GÉZA
HLADIK IULIU
JACOB ANTONIU
IANICSÁK IOSIF
IANICSÁK LUDOVIC
IOVAR GHEORGHE
IERCAN GHEORGHE

Jobboldalt:

LOC. FEKETE JULIUS
PUNGA PAVEL
PUNGA IUAN
SCHIDA ERNEST
SCHVEIER ANDREI
SCHVEIER JULIUS
ªERBAN MIHAI
STEINEIR IULIUS
SOLTÉSZ IOSIF
SZIDOR IOSIF
SZMOLAR VICTOR
SZABO GHEORGHE
TAKÁCS SIGISMUND
TOMOCICI ALEXANDRU
VÁCZI GHEORGHE
VESA NICOLAE
VOIAN ATANASIE
VESA PASCU
VEREBES PETRU

Az emlékmûvet 1926-ban a park közepén állították fel,
majdnem az 1919-ben ledöntött Kossuth szobor helyén. A
kommunista hatalom átvétele után ledöntötték és eltávolították.

Darabokban hevert az ortodox temetõben, ahonnan késõbb el-
tûnt a turulmadár a karddal. Megjegyzem, ez az eredeti turul a
csõrében egy kis, keresztbe végzõdõ gallyat tartott.

1979-ben, a hõsök leszármazottjai, sok egyezkedés után a
város akkori vezetõségével, elérték, hogy az emlékmûvet újra
felállítsák. Igaz, nem az eredeti helyére, hanem hátrább, ahol
jelenleg is található. E cél érdekében a legtöbbet egy Mihulin
nevezetû lakos tett, aki ebben az ügyben nem egyszer járt
Bukarestben. A turulmadarat újraöntötték. Egy fiatal aradi
szobrász vezetésével és a lakosok segítségével fából újra meg-
alkották, majd a helybéli vasöntödében elkészítették.

Egy magyar katonai tömegsír
az elsõ világháborúból

Borossebes északi határában, Kertes falu felé vezetõ országút
jobb oldalán, az ignafalvai elágazás után, nem messze a
Wenckheim volt vadaskerttõl, van egy kis tölgyfákkal borított
domb, amely alatt 24 magyar katona nyugszik.

Ezeket a katonákat foglyul ejtették a Halmágy-csúcsi csatában,
amikor a román hadsereg megkezdte a magyar hadsereg elleni
nagy támadást, 1919. április 16-án. Halmágy-csúcs határában
van egy másik tömegsír, amelyben 800 magyar katona lett
elföldelve, akik abban a csatában estek el. A helybeli Toma Iuga
történelem szakos tanár elbeszélései szerint, a helység lakói évekig
a honvédek csizmáiban és bakancsaiban jártak, fõleg a nõk,
mivel a kiskatonák lábméretei inkább nekik feleltek meg.

Visszatérve a borossebesi 24 magyar katona jeltelen tömeg-
sírjához megemlítem, hogy a helyiek elbeszélései szerint a
katonákat szekéren hozták ide. Nem is lehetett tudni róluk,
hogy kicsodák, mert csak a fehér alsóruháikban voltak, egyesek
pedig meg is voltak csonkítva. Átvitték a településen, ki a határba,
ahol miután megásták saját maguk a sírgödröt, lelõtték õket, s
odatemették. Az elbeszélés szerint, másnap egy arra járó, aki
szekérrel ment az erdõbe fáért, megközelítve a halmot, még
észlelt ott a felszínen földmozgást.

A Borossebes melletti tömegsír
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Drága Piri, mély gyászba borult szeretteid, fájdalmas
veszteséggel sújtott családtagjaid!

Elérkezett a búcsú és a számvetés végsõ, s nehéz pillanata.
Ebben a szomorú órában bátran és túlzás nélkül állíthatjuk,
hogy szorgalmas munkás életedben számos jelentõs ered-
ménnyel gazdagítottad szûkebb családod, s nagyobb közös-
ségünk életét.

Tanárként generációk egész sorát nevelted a munka-
szeretet, közösségünk iránti felelõsség szellemében. Nyug-
díjasként hasznos és sokféle önkéntes munkával járultál hozzá
az Erdélyi Kárpát Egyesület, valamint a Partiumi és Bánsági
Mûemlékvédõ és Emlékhely Társaság tevékenységéhez.

Az utóbbi pár évben, amikor egészségi állapotod nem
tette lehetõvé aktív részvételedet közösségi életünkben, szeretõ
családod körében folytattál értékes szellemi munkát. Kutattad
szülõhelyed, a Székelyföld és szülõvárosod, Székelyudvarhely
történetét, sok értékes adatot összegyûjtöttél, értékeltél.

Egy másik fontos tevékenységed volt kiterjedt rokonságod,
elõdeid életének, családi kapcsolatainak feltárása. Szorgalmas
aprómunkával összeállítottad székely elõdjeid családfáját,

felderítve, összegyûjtve az országban és a világban szétszó-
ródott rokonság adatait.

Szintén sok adatot gyûjtöttél össze, még levéltári kuta-
tásokat is végezve, egykori munkahelyed, a jelentõs múltú
váraljai iskola történetéhez. Nagy kár, hogy ezt a munkádat
sem tudtad végsõ formába önteni s közzétenni.

Jómagam a legtürelmesebb, legsegítõkészebb munka-
társamat, barátomat gyászolom, hisz megjelent könyveim
döntõ részét együtt formáltuk, javítgattuk, s te írtad be,
jelenítetted meg elektronikus formában.

Súlyos és hosszas betegségedet türelemmel viselted, nem
lázadoztál sorsod ellen, inkább családodat sajnáltad, hogy
milyen terheket vállaltak meggyógyításodért.

A te nevedben köszönöm meg szeretteidnek mindazt a
sok féltõ gondoskodást, ápolást, amit tõlük kaptál, s ezúttal
is kifejezem õszinte részvétemet és elismerésemet irántuk.
Reformátusként a boldog feltámadás reményében veszek tõled
búcsút valamennyi tagunk nevében is.

Nyugodj békében, drága Piri – emlékedet szívünkben
õrizzük!

Kupán Árpád

VÉGSÕ BÚCSÚ
SZERETETT ÉS NAGYRABECSÜLT TAGTÁRSUNKTÓL,

BALOGH FÃRCAª PIROSKÁTÓL

Az idei Festum Varadinum keretében került sor május 13-án
a Proenerg Kft. kiállítótermében, Szemelvények az erdélyi és partiumi
vasútépítés történetébõl címû rendezvényre. Elõször a Proenerg Kft.
vezérigazgatója, Dénes István mutatta be a részvevõknek azt a tárla-
tot, amely már hetek óta megtekinthetõ, a cég profi világítással
ellátott kiállítótermében. A tárlat nem más, mint egy vasúttörténeti
kiállítás. Ezután elõadások következtek.

Szatmári István bemutatta a nagyapjától örökölt százéves
térképet, amely a Monarchia egész területének vasúti hálózatát
ábrázolja.

Nagy Béla, élesdi helytörténész, a Nagyvárad–Kolozsvár vasút-
vonal építésének történetét ismertette. Ez a vasútvonal 1870
szeptemberében készült el. Az építkezés sajnos 19 halálos áldo-
zatot követelt. A vasútépítõk emlékét a Köröstopán (Topa de
Criº) felállított emlékmû õrzi.

EGY KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA
Szemelvények az erdélyi és partiumi vasútépítés történetébõl

Almási László mérnök az erdélyi mozdonygyártás múltját
idézte fel. Majd megtudhattuk annak jelenlegi helyzetét. Érdekes
adalék volt a sokféle nyomtáv bemutatása.

Nagy István tanár A nagyváradi teherszállítás története címû
elõadást tartotta. Bemutatta a vágányhálózatot, majd az 1906-
ban megindult villamos vontatást. Ismertette az összes céget,
üzemet, malmot kiszolgáló vonalat.

Csuzi István, a Helyi Közszállítási Vállalat vezetõje elõadást
tartott a tömegközlekedés kezdeteirõl és jelenérõl. Ismertette
hogyan alakult ki a villamos vonalak fejlõdése és átalakulása.
Bemutatta az új Siemens-villamosokat is. Az Unióban a villamosoké,
illetve a trolibuszoké a jövõ. Helyi szinten a vállalat mindent
megtesz a jelenlegi rendszer fejlesztéséért és modernizálásáért.
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