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Hős Székelyek!

 

1849  júliusában,  Tuzson  János  őrnagynak,  a  maroknyi  székely  csapat  vezetőjének,  Bereck
térségében értesülnie kellett arról, hogy Háromszéket az ellenség újra megszállta, vagyis ellenség
között haladhat tovább. Rövid tájékozódás után, habozás nélkül kiválasztotta a legrövidebb utat s
elindította egységét Kézdiszentkereszt felé, onnan Szárazpatakon keresztül a Kászon völgyében fekvő
Kászonújfaluba érkezett. Itt érte utol az ellenség és máris harcba kellett bocsátkoznia Clam-Gallas
osztrák főparancsnok alakulatával,  majd a túlerő miatt 31-én este a Nyerges-tetőig vonult és itt
kedvező  terepviszonyok  közt  védelmi  állásba  helyezte  a  Moldvából  szerencsésen  kivezényelt
zászlóaljat

És  mekkora  volt  az  ellenség  ereje?  Az  orosz  haditudósítói  naplók  szerint  az  egyesített
orosz–osztrák Clam-Gallas által vezetett haderő mintegy 1200 főből állt. Egy ilyen túlerő ellen vállalni
a harcot önmagában is nagy bátorság és hőstett volt. A székely különítmény nem habozott, bár a
feladat veszélyeivel tisztában kellett lennie.

Bereck  főterén,  egy  rögtönzött  emelvényre,  fiatal  katona  lépett  fel.  Félhosszú,  barna  haját
fújdogálta az enyhe, július végi szellő. Arca kipirult,  tekintetét körbe-körbe járatta a köréje gyűlt
embereken.

- Bem tábornok üzenetét hoztam el! – szólalt meg, korához képest mély hangon.



Kitekerte a kezében lévő papírlapot, bele- bele nézett, de nem olvasta, saját, lelkesítő szavaival
mondta el Bem üzenetét.

- Az oroszok minden hadüzenet nélkül Magyarország területére és Erdélybe újra behatoltak. Mivel
a magyarok az oroszokkal életre, vagy halálra küzdenek, azt szeretnék, hogy az orosz járom alatt
nyögő szomszéd országok is szabadok legyenek! Moldvaiak! Ha szabadok akartok lenni, keljetek fel!
Kétszáz  székely  katona  elindult  Nyerges-tető  felé,  hogy  megállítsa  az  orosz-osztrák  seregek
beözönlését Erdélybe. Moldvaiak, ha nem akarjátok az orosz rabigát, csatlakozzatok hozzánk! Gyertek
velünk, megállítani az oroszokat! – lelkesítő szavai messze szálltak.

A morvai asszonyok közelebb húzódtak, a férfiak kicsit távolabbról hallgatták a lelkesítő szavakat.

-  A  hazánkat  újra  el  akarják  foglalni!  Moldvai  férfiak,  ne  hagyjátok,  hogy  gyermekeitek  és
asszonyaitok rabigában sínylődjenek! Meg kell és meg tudjuk állítani az orosz és osztrák inváziót!
Bem  tábornok  visszafoglalta  Erdélyt,  kiűzte  a  betolakodókat!  Most  Nyerges  felől  próbálkoznak
behatolni  szülőföldünkre!  Védjük  meg hazánkat!  Moldva  ifjai  csatlakozzatok  a  mindenre  elszánt
székely ifjakhoz, akik már útban vannak Nyerges felé! Ők életük árán is megvédik hazájukat, Erdély
földjét!

Lelkes szavait néma csend követte.

Egy feketébe öltözött idősasszony lépett az emelvény elé.

- Mond neked valamit ez a név: Avram Lancu? –kérdezte csendes.

A fiatalember nagyot nyelt.

- Igen. - felelte szomorúan. – Kisenyedi vagyok. 1848. október 14-én a románok 140 embert, férfit,
nőt, gyermeket mészároltak le. Köztük voltak a szüleim és a bátyám két gyönyörű gyermeke.

- Én Székelykocsárdi vagyok. – mondta csendesen, könnyeivel küszködve az idősasszony. -  A
falumban 60 magyart végeztek ki. Az egész családomat megölték.

Egy idősember lépett hozzájuk.

- Nálunk Boklyán 30 magyart gyilkoltak le. – keze ökölbe szorult.

Egy borzas hajú férfi fellépett az emelvényre, kicsit félre tolta a toborzó fiatalembert. Kezében
összetekert papírokat szorongatott.

- Moldva népe! Ébredjetek! Ne hagyjátok, hogy ezek a szörnyűségek újra megtörténjetek! Ne
várjátok  ölbe  tett  kézzel,  hogy  népirtók  lemészároljanak  benneteket!  Emlékezettetőül,  vagy
elrettentésül felolvasom nektek azon gaztetteket, melyeket a román lázadók követtek el Erdélyben az
elmúlt ősszel és idén tavasszal. - hangja ércesen csengett a néma csendben.

Az emelvény körül egyre nagyobb tömeg gyűlt össze. Mivel hetivásár volt a szomszédos falvakból
is sokan eljöttek.

- Gerendkeresztúron 200 magyart gyilkoltak meg. – kezdte el a felsorolást a borzas férfi.

- Balázsfalván és környékén 400 magyar mészároltak le. Szintén legyilkolták Mikeszásza teljes
magyar  lakosságát.  Zalatna  bányavárost  felgyújtották,  a  menekülő  lakosságot  Ompolygyepü
határában lemészárolták. 700 magyar esett itt áldozatul. Október 23-án Boroskrakko és a környező



települések magyarjait végezték ki. A lemészároltak száma 200 volt. Október 28-ról 29-re virradó
éjszaka  Borosbenedek  400 magyar  lakosát  végezték ki.  Október  29-én  Magyarigen  200 magyar
lakosát ölték meg. Borobocsárdon megközelítőleg 40 magyart végeztek ki. Algyógyon 85 magyart
gyilkoltak meg. Marosújvárra a környékről 90 magyar nemest toboroztak össze, akiket Balázsfalvára
akartak  hurcolni.  Azonban  alig  hogy  elindultak  Marosújvárról  a  csoportot  egy  román  pap
megimádkoztatta, majd mindannyiukat legyilkolták, holttesteiket a Marosba dobva. Soroljam még? -
kérdezte szemében, gyűlölet fénye izzott.

Egy fiatal lány csatlakozott az emlékezőkhöz.

- A székely lakosságú Felvincet a személyesen Avram Lancu által vezetett sereg dúlta fel, itt 30
magyart  öltek  meg,  az  elmenekült  lakosságból  további  170 halt  éhen vagy fagyott  meg a  téli
hidegben.

A  tömeg  némán,  párás  szemmel  hallgatott.  Sokan  közülük  személyesen  élték  meg  a
szörnyűségeket,  csodával  határos  módon  menekültek  meg.  Az  idősasszony  szemét  törölgetve
suttogta maga elé.

- Még el sem hervadt a virág a sírjukon.

Az emelvényen a férfi rendületlenül sorolta tovább.

- Ez még nem volt elég a népirtóknak! Még a pópák is megtették a magukét! A leginkább elhíresült
pusztítás 1849. január 8-ról 9-re virradó éjjel történt. Ezen az éjjelen Axente Sever és Prodan Simion
pópák vezetésével felkelők rohanták meg Nagyenyedet, megközelítőleg 1000 embert mészároltak le,
a híres kollégiumot pedig elpusztították.

1849 májusában Abrudbányán mészároltak le megközelítőleg 1000 magyart, valamint Bucsesden
még 200-at.

Összetekerte a papírlapokat.

- Moldvaiak! Gyertek velünk, segítsük a székely ifjakat, hogy ezek a szörnyűségek soha többé ne
ismétlődjenek meg népeinkkel!

Néhány fiatalember az emelvényhez lépett, alig voltak húszan. A nép lassan oszlani kezdett.

Hajnali  ködpára  takarta  a  Nyerges-tetőt  ezen  az  augusztusi  reggelen.  A  hatalmas  fenyők
sejtelmesen susogtak, mintha a lágy szellő titkot suttogott volna a lomboknak.

Egy lovas csapat kaptatott  fel  a hegyoldalon. A tetőre érve leugrottak lovaik hátáról,  ahol  a
székely katonák táboroztak.

Tuzson őrnagy már várta a felderítőket.

- Őrnagy úr, az oroszok már nagyon közel járnak. – jelentette az ifjú katona, szemében harci tűz
égett.

- Köszönöm Balázs!

Maga köré intette tisztjeit.

- Én felmegyek, a hegytetőre onnan irányítom a támadást. Gábor, az ágyúkat vigyétek az útra, de
csak annyira, hogy a kaptatón feljövő oroszok csak akkor vegyék észre, amikor már tüzet nyitunk



rájuk! Az ágyúk mellé annyi katonát állíts, hogy folyamatosan tudjanak tüzelni. Remélem a puskapor
nem ázott el a tegnapi nagy esőben.

- Nem Uram! Ma reggel ellenőriztem.– válaszolta a magas, fiatal tüzértiszt.

- Balázs! - fordult a lovasság parancsnoka felé - A felderítők folyamatosan figyeljék az ellenség
mozgását. Nem szeretném, ha valahol ösvényt találnának és bekerítenének minket.

- Őrnagy úr, ez képtelenség! Úgy ismerem a Nyergest, mint a tenyeremet! Ide csak az úton lehet
feljutni, olyan meredek a hegyoldal, hogy még gyalogosan sem meri megkockáztatni senki.

- Rendben, de azért nem árt az óvatosság.

- Csaba a gyalogság vonuljon fedezékbe, minden puska és karabély legyen megtöltve. – fordult a
szőke hajú, még szinte gyermek fiú felé.

Csaba bólintott szemében huncut fény csillant.


