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Főhajtásra kényszerítő kövek
2006. december 3-án ’48-as, I. és II. vi
lágháborús hősök emlékművét avatták a
türkösi evangélikus templomkertben. Célja
szerint működő emlékjel, s aki nem akarja
elhinni, hogy e kövek érthetően fordulnak
felénk, figyelje a megjelölt hely előtt el
haladó járókelőket. Távolabbról csak annyit
vesz észre, hogy odafordulásra késztetik a
halandót, ám ha közelebb tud hajolni hozzá,
rádöbbenhet, hogy beszélgetnek: a kő is, az
ember is a maga módján szól. Bizony ezek
a kövek már Kovács Attila Kő-kantátájába
is benne lehetnek. Ezért érthető az üzenetük
a tizéves gyerek tanusága szerint is.
A szándék 2000-ben fogant meg Erős Jó
zsef nyugalmazott tanítóban Kézdiszászfa
luban. Az otthoni háztájuk újrakertelésekor
felszababultak az addigi masszív kőzábék.
Feleségével, néhai Erős Idával eldöntötték,
hogy ezeket hősök emlékműve állítása
céljából Türkösnek adományozzák, mert
így méltón folytathatják sajátosan múltba
mártózott létüket.
A kövek a pojáni kőbányából valók.
Onnan kerültek Bereckbe kapulábnak.
Az általuk őrzött kúriás telket Imre Alajos
(Erős József nagyapja) vette volt meg 1890ben, és házasságra készülődve 1891-ben
Kézdiszászfaluba vitette, s ott kapulábként
állíttatta fel – meséli a tanító bácsi, akinek
nemcsak ősei emléke fonódik ezekhez a
kövekhez, hanem jelenbeli családjából is
többen a kövek vonzáskörébe kerülnek. Az
emlékművet is egyik unokatestvére, a Bu
dapesten élő Fogarasi Zsolt építészmérnök
tervezte, sőt több földije is bekapcsolódott
az ekkora kövekhez méltó kapuzábéműemlék metamorfózisba.
Erős József tervét Magdó János mérnökvállalkozóval és Domokos Jenővel, Türkös
evangélikus lelkészével beszélte volt meg.
Az előbbitől szakmai és anyagi támogatás
várt és kapott, az utóbbi pedig a türkösi
evangélikus közösséget avatta be az em

lékkőállításba. Már a szándékot közlő pres
biteri ülésen (5 évvel ezelőtt) elfogadták
ezt, azonban a kivitelezés pénzhiány miatt
egyre halasztódott.
Végre 2003-ban Magdó János teherko
csijával és költségén hozta el a köveket
egy küldöttség (Erős József, Domokos
Jenő, Magdó János, Dombi János, Gosuly
János, Magdó Tibor, Bacsó Endre, id.Gáll
Mózes, Fülöp Miklós). Szászfalusiak is
(Gajdó László, id. Gajdó László, Babos
Géza) segítettek feltenni a köveket az
autóba. Itthon Magdó János udvarán rakták
le az egyenként másfél tonnányi köveket,
amelyek aztán jó 2 évig pihentek ott.
Közben összeállt-kiegészült a hősök
névsora: Az 1848/49-es szabadságharccal kapcsolatban Koós Ferenc adatait
használták Bálint András monográfijájának
a közvetítésével, az I.világháború hőseinek
névsorát Bálint András közléséből vették,
s a II. világháború hőseinek neveit a
polgármesteri hivatal és szóbeli közlések
alapján állította össze Erős József. (Ezeknek
az adatoknak a nagyrészét megerősítették
a hívek Domokos Jenő lelkipásztornak
mondott közlései.) 2005 késő őszén a presbitérium úgy döntött, hogy függesszék ki
a templomba a meglévő névsorokat, hogy
ez ösztönözze az adakozást és az esetleges
adatkiegészítést.
Tavaly nyáron Köpecsiri János sírkőfa
ragóhoz vitték a köveket, aki nem vállalta
a munkát. Ezután Magdó János javaslatára
a kőfaragásért Kajcsa Ernőhöz fordultak,
aki résztvett volt a brassói Fekete-templom
utolsó tatarozási munkálatain. A faragó
először az időette kövek felületét munkálta
szabályosra megszabva a kövek formáját,
később véste be, végül erősítette meg feke
tével a neveket, a Domokos Jenő válasz
totta igéget és az utólag adott szöveget. A
kőfaragás és írás 80 millióba került. Ebből
35 millió lejt gyűjtött a türkösi evangélikus

egyházközség, a
többi a felavatás
pillanatában még
adósság.
Mikor először
szób akerült az
emlékmű pontos
helyének kijelö
lése, az udvar első
kapuja mögötti
helyet javasolták,
m e l y e t v é g ü l
Magdó János vé
leménye szerint a
jelenlegire módo
sítottak: a temp
Tomos Tünde: Országúton
lomb ejárattól
jobbra eső templomfal a háttér, bal felől a
A kőfalacska fehérje keretezné a föld fe
fenyők. A főút felől a templomkertés védi ketéjét, s választja el függőleges irányban
is, látni is engedi az emlékművet.
ezt a magasló ezüstös-zöldtől. Ebben a
Idén egy szeptemberi presbiteri gyűlésen közegben áll a három masszív kőoszlop
tűzték ki a szentelés idejét. Többen szeret határozott homokszürkéje. Rajtuk a fekete
ték volna, ha ez a Reformáció ünnepén, betűsorok. Az ünnepség előtti pénteken
október 31-én történik. A végső döntés mé kerültek a gyepkockák a helyükre, a kő
gis december 3-ra esett, abból a meggondo párkány övezte földre.
lásból, hogy ekkor az evangélikus pöspök is
Az avatási ünnepség december 3-án dél
jelen lehet. Elküldték a meghívókat.
ben istentisztelettel kezdődött. Igét hirdetett
A Transilvania Egyetem két építészmér Ft. Adorjáni Dezső evangélikus püspök. A
nökis hallgatói (Kis István és Bálint Leven mintegy 300 résztvevőből 200-an vettek
te), akik Magdó János cégénél végeztek úrvacsorát. Istentisztelet után a templomszakmai gyakorlatot, kezdte el a beállítási ban verses-furulyás műsorral léptek fel a
munkálatokat. November első hetében be Zajzoni Rab István Középiskola kisdiákjai
állították az első oszlopot. A tervek szerinti (betanították Bálint Ibolya, Csáka Mária és
munkát Magdó János végeztette és részben Székely Edit). A műsor II. részét a törkösi
Molnár István kőműves vállalkozó végezte. evangélikus ifjúság és a négyfalusi kama
November közepén az idő elromlott, ami rakórus férfi énekesei nyújtották (Összeál
késleltette a munkálatokat. A kövek ta lította Barkó Anna és Erős József, betaní
lapzatának földszintje egy arasznyival ki totta Domokos Jenő és Gyerkó András),
magaslik a felszínből. A hantszerű kiem
 el majd a Gyurka Árpád vezette fúfószenekar
kedést mosott kőből kiképzett kőfalacska zenélt. A templomban Kiss Ferenc mondott a
övezi. Ez a kőfalazat egyszer leomlott a közönség által elismeréssel fogadott beszédet
túlzott-tonnás teherforgalom okozta föld az evangélikus ifjúság nevében, majd az ünrezgés miatt. Ezért kellett volt földdel neplők kivonultak az emlékmű köré.
belülről kitölteni.
(Folytatása a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az ünnepség sajátos pillanatában Erős
József, Magdó János és Kézdi Péter (a tür
kösi evangélikus egyházközség piliscsa
bai testvérgyülekezetének lelkipásztora)
leleplezték az emlékművet. Ft. Adorjáni
Dezső evangélikus püspök felszentelte az
emlékművet, majd Erős József tartott ér
deklődéssel követett avatóbeszédet. Záró
akkordként a fúvósok és a közönség együtt
énekelte a székely himnuszt. A presbiterek
megkoszorúzták a hősök emlékére állított
köveket, majd sokan vittek a kövek köré
egy-egy szál virágot.
*
Áll a három egymás mögötti kő. Körü
löttük a kaputól a templom felé haladva
mélyül az idő az utolsó világháborútól, az
elsőn át 1848 felé haladva. A fenyők felőli
templomközelből a tölgyfa-kereszt hozza
egymás mellé a két dimenziót: a halandót
és a halhatatlant. (A kereszt Fazakas Gábor
munkája, a kovácsoltvas gyertyatartók pe
dig a Gosuly Jánoséi.)

Kiss Ferenc szoboravató beszéde

Jó hírt közlök veled ifjuság: béke van
Erdélyben, béke van Hétfaluban!
Sajnos talán csak ilyenkor, szabadság
harcban és véres világháborukban elesett
őseink és hőseink emléke előtt tisztelegve
fogjuk fel mi igazán, hogy mit is jelent bé
keidőben élni. Békében születni, iskolába
járni, felhőtlenul szórakozni, felnőni, családot alapítani, gyarapodni. De sajnos, nincs
béke a világban és a háború szőrnyű gépezete
tovább szedi áldozatait a világ sok táján, ezért
ébren kell maradnunk mi is, itt a végeken.
Éber, lelkes és kitartó munka eredmé
nyeképpen három kőoszlopot állítanak
szüleink és nagyszüleink ide a türkösi
templomkertbe azzal a céllal, hogy elesett
dédnagyapáink és üknagyapáink emlékét
és ugyanakor háborúellenes tiltakozásunkat
megörökítsék.
Közösségunk ime nagy ajándekot kap
már az Advent kezdetén, egy helyet ahová
eljöhetünk barátainkkal, ismeresőinkkel,
messziről jött vendégeinkkel, és ahová el
kell, hogy hozzuk majd kézenfogva gye
rekeinket is. Együtt fejet hajthatunk és
emlékezhetünk rájuk. Azokra, akik életüket
adták csatatereken, akik beomlott lövészárkokban lelték hálálukat, akik eltűnttek és
akik sebeikbe halltak bele.
Tiszteljük meg és ápoljuk e helyet, ez a mi
jövőbenyúló feladatunk, hiszen az iskola és
a templom mellett oly ritkák azok a helyek
ahol összegyűlhetünk, emlékezhetünk és
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Tisztelt vendégek és
tisztelt türkösiek!
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ünnepelhetünk.
Végezetül ne csak a külső békére és he
lyekre összpontosítsunk hiszen Kányádi
Sándor költőnket idézve vannak vidékek
legbelül is. Belső béke nélkül ünneplésünk
hiábavaló, fogadkozásaink üresek. Azon le
gyünk tehát mi is fiatalok hogy belső békére
épülő értékteremtő és közösségépítő életet
éljünk. Véssük szivűnkbe jól Wass Albert
üzenetét:
Maradnak az igazak és a jók.
A tiszták és a békességesek.
Erdők, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!
Likasszák már égben fönt a rostát,
S a csillagok tengelyét olajozzák
Szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint,
és miként hirdeti a Biblia:
megméretetik az embernek fia,
s ki min vet, azonképpen arat.
Mert elfut a víz, és csak a kő marad,
De a kő marad.
Türkös, 2006. december 3.
Kiss Ferenc
Lapszámunkat az
Illyés Közalapítvány
támogatta.
Lapszámunkat a
Nemzeti Kulturális
Örökség Miniszté
riuma támogatta.

Barcasági csángók a világháborúban
Tatrang
1. Hősi halált haltak:
1. Kiss András, 898 hsz.
1914. aug. 27. Zukow.
2. Incze József, 1914.
aug. 27. Zukow.
3. Fejér István, 301 hsz.
1914. aug. 28. Kropiw.
4. Vancsa György, 22
hsz. 1914. aug. 28. Kropiw.
5. Tóth György, 84 hsz.
1914. szept. 18. Galícia.
6. S z o n d a J á n o s ,
670 hsz. 1914. okt. 3.
Nowz-Miasto.
7. Sára Efraim, 722 hsz.
1914. okt. 16. Folw-Budy.
8. Sára András, 666 hsz.
1915. jan. 4. Bécs.
9. Pál György, 940 hsz.
1915. máj. 20. Lisovicze.
10. Fejér Mihály, 234
hsz. 1915. feb.3. Lavocne.
11. Mikes András, 721
hsz. 1915. máj. 26. Skole
12. Deák István, 686 hsz. 1915. aug 3.
Biala.
13. Bibó András, 778 hsz. 1915. jún.13.
Galícia.
14. Pajor Mihály János, 30 hsz. 1915. júl.
12. Ragov
15. Molda Samu, 870 hsz. 1915. máj. 14.
Mrohaw.
16. Váncsa István, 75 hsz. 1915. júl. 22.
Retesin.
17. Buna György, 872 hsz. 1915. jún. 21.
Werbiz.
18. Kiss János, 898 hsz. 1915. szept. 16.
Cebrow.
19. Szonda János, 689 hsz. 1915. szept.
16. Obrwnó.
20. Lőrinc Samu, 736 hsz.1915. okt. 11.
Zborow.
21. Vajda János, 740 hsz. 1915. nov. 2.
Rozadrovacice.
22. Bálint András, 874 hsz. 1915. dec.
28. Kurow.
23. Szász István, 841 hsz. 1915. szept.
7. Lubaczy.
24. Kajcsa Mihály, 930 hsz. 1915. nov.
30. Zyrowicza.
25. Molda Márton, 112 hsz. 1915. aug.
14. Zabce.
26. Serbán János, 26 hsz. 1915. aug. 12.
Kozvow.
27. Lakatos Miklós, 848 hsz. 1915. aug.
21. Vielánow.
28. Csiki Mihály, 671 hsz. 1915. szept.
30. Pruzony.
29. Jakab Mihály, 233 hsz. 1915. szept.

25. Zborow.
30. Pajor István, 727 hsz. 1915. aug. 18.
Strzalky.
31. Barkó Pál, 180 hsz. 1916. jún. 28.
Markovicy.
32. Lukács István, 875 hsz. 1916. okt. 3.
Antonowka.
33. Gires Mihály hadnagy, 1916. jún.
14. Kotuzow.
34. Fejár János, 1916. jul. 3. Perewolóki.
35. Fóriska János, 776 hsz. 1916. júl.25.
Skrobowa.
36. Toth András, 786 hsz. 1916. júl. 3.
Perewolóki.
37. Fóris György, 651 hsz. 1916. szept.
27. Doberdo.
38. Mikes Simon, 834 hsz. 1916. jan. 7.
Babulince.
2. Harctéren szerzett sebesülés vagy
betegség miatt meghaltak:
1. Pajor János, 726 hsz. 1915. júl. 12.
Galícia.
2. Csuha András, 820 hsz. 1917. máj. 13.
Niasepetrowskizawod (Szibéria).
3. Kajcsa Mihály, 751 hsz. Budapest.
4. Balázs Samu, 271 hsz. 1917. Şipote.
5. Csiki György, 98 hsz. 1916. Tatrang
6. Bacsó János, 835 hsz. 1917. okt. 25.
Tatrang.
7. Kajcsa Márton, 798 hsz. Tatrang.
8. Kosztarab István, 146 hsz. Tatrang.
9. Pál János, 902 hsz. 1919 jan. 6. Tatrang.
3. Eltűntek:
1. Tomos Ilkó János, 701 hsz.; 2. Gires
András, 92 hsz.; 3. Dinka Mihály, 824 hsz.;
4. Sára János, 160 hsz.; 5. Mancsók Samu,
3 hsz.; 6. Vajda István, 682 hsz.; 7. Buna
Mihály, 664 hsz.; 8. Bartha Mihály, 739
hsz.; 9. Bálint Gzörgy, 779 hsz.; 10. Csórik
István, 157 hsz.; 11. Csuka György, 224
hsz.; 12. Csere Mihály, 261 hsz.; 13. Csabai
Mihály, 728 hsz.; 14. Deák István, 686 hsz.;
15. Erdélzi János, 305 hsz.; 16. Gires Samu,
674 hsz.; 17. Jakab András, 13 hsz.; 18.
Kosyta István interált, 18 hsz.; 19. Molda
Samu, 900 hsz.; 20. Pajor György, 283 hsz.;
21. Pajor János, 218 hsz.; 22. Kajcsa János,
275 hsz.; 23. Szonda György, 885 hsz.; 24.
Simon János, 926 hsz.; 25. Vajda István,
15 hsz.; 26. Bálint Mihály, 13 hsz.; 27.
Szakál István internált, 231 hsz.; 28. Kerekes Lázár, 17 hsz.; 29. Bálint Márton, 13
hsz.; 30. Baláys Márton, 13 hsz.; 31. Fóris
istván, 104 hsz.; 32. Máthé Illés György,
703 hsz.; 33. Kajcsa István, 930 hsz.; 34.
Szabó Gyula; 35. Szakál András, 97 hsz.;
36. Fejér György, 709 hsz.; 37. Csiki János,
443 hsz.; 38. Ander Mihály, 680 hsz.; 39.
Buna Samu, 283 hsz.
(Folytatása a 3. oldalon)
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György Papp Margit a barcasági népművész
György Papp Margit 1925. május 14-én
született Csíkszentkirályon Papp György
(1893. március 13. Brassó – 1937. április
14. Szentpéter) és Papp Anna (1899.
június 10. Bukarest – 1984. május 22.
Bácsfalu) gyerekeként, megosztva a családi szeretetet a következő testvérekkel:
Papp Ibolya (1923. június 4. Csernátfalu
– 1990. szeptember 3. Bácsfalu), Papp
Aranka (Gölle) (1927. április 14. Csernátfalu), Papp Sándor (1928. augusztus 31.
Brassó – 2003. január 31. Csernátfalu) és
Papp Etelka (Asztalos) (1935. március
10. Csernátfalu)
Apja pékmester és cukrász Tatrangon,
de mivel Margit a óvodában elkapja a sza
márköhögést orvosi utasításra leköltöznek
Konstancára. Itt apja a Szatmári Károly
péküzemében mesterként dolgozhat.
Másfél év után a család visszakerül Cser
nátfaluba ahol Margit elvégzi a második,
harmadik és negyedik osztályt a román
iskolában.
Apja fuvarozásra készítette elő Szent
péteren a nagyon jó minőségű agyagot,
amikor a hegy beomlott és alája temette.
Jakab András a csernátfalusi fuvarozó
hozta a rossz hirt. Apja korai halála miatt
az öt gyerekes család komoly anyagi
gondokkal küszködött.
Emiatt az ötödik és hatodik osztályt
Bukarestben a Szépművészeti Gimnáziumban végezte, a hetediket pedig a
csernátfalusi gazdasági iskolában.
1933-1935 között kisiskolásként rajzaival és kézimunkájával országos I.
díjat nyert Konstancán valamint III. díjat
Bukarestben. 1937-ben a családjának 11
halottja volt.
Olvassa jeles írók írásait. Könyveiket
becsüli, tanul belőlük és mielőtt visszaadná, elmélázik azon, hogy ő is egyszer majd
meg fogja vásárolni... Párhuzamokat von,
kiértékel. Ha este lefekszik, édes álmot
lát. Nem fél a tolvajoktól, mert azt, ami
a fejében van, nem lophatják el. Minden
megérinti, ami szép. Szárnyal az örömtől,
ha a körülötte levő világban harmóniát
vél felfedezni. Ha alkalma van gyönyörű
idegen tájakra eljutni, az ott szerzett
benyomásokat nem tartja meg magában,
hanem megörökíti és hátrahagyja az
utókornak.
Tizenöt évesen már szabni, varrni tud és
Szász Annamária híres varrónőnél dolgozik Brassóban, és bejáratos Dr. Csákány
Béla lányának divatszalonjába is, ahol
nyolc hónapot dolgozhatott.
Nagyapja Papp István a csernátfalusi
sörkert tulajdonosa kilenc nyelvet beszélt,
olvasott, világot látott művelt ember volt,
így nem csoda, hogy korán felismeri uno
kája tehetségét. Foglalkozni kezd vele. Az

3. oldal

unoka iskola után a sörkerti tekepályán
dolgozik és gyűjtögeti a pénzét. Hogy
mire, az nagy titok volt, csak nagyapjának
mondta el. Minden álma az volt, hogy annyi román iskola után végre vásároljon egy
magyar ÁBC-és könyvet és valaki tanítsa
meg olvasni és helyesen írni magyarul.
Mikor nagyapjának könnyei felszáradtak, bevitte unokáját Brassó legnagyobb
magyar könyvesboltjába és megvásárolta
számára immár a megvalósult álmot, a

világ legdrágább könyvét, a magyar ÁBCés könyvet.
Nagyapja lett a tanára és rövid időn belül
az unoka helyesen irt és olvasott a világ
legdrágább nyelvén.
Amit ő gyerekként megérzett, azt a tudós
Semino genetikus professzor a Science
amerikai tudományos lapban közölte le,
2000-ben. Az írásából ránk a következő
vonatkozik: a magyar nép ősei a napjainktól számított 40-35 ezer évvel ezelőtt
Európában elsőnek megjelent europoid
őstelepesek között voltak. A magyar nép
populáció genetikai szempontból ma
Európa egyik legkarakterisztikusabban
elhatárolható népessége. A magyar nép
legközelebbi – genetikai szinten igazolható
– rokonai a lengyel, az ukrán, a horvát, a
japán, a koreai.
Tizenhat évesen a csernátfalusi temp
lomban konfirmált és Reményik Sándor
„Templom és iskola” versét szavalta. Dr.
Kiss Béla lelkészhez hegedűórákra is járt.
A háború után a nagyapja hat holdas
sörkertjét a románok elkobozták.
Így Papp Margitot négy évre Papp Pé
terék fogadják albérletbe (Brassó, Matei
Basarab utca, 5-ös szám).
1944-1949 között a világhírű Mattis
Teutsch János tanítványa. Mindezek mellett dolgozik, tanul, tandíjat fizet és alkot.
Első kiállítását a Csángóegylet keretén
belül a csernátfalusi iskolában szervezi

meg, 1947-ben. Sajnos a kiállított festmények nagy része azóta eltűnt.
1949-1951 között a kolozsvári Ion And
reescu Szépművészeti Akadémia szobrá
szati karára jár.
Tanárai Benczédi Sándor, Ciupera
Aurel, Fejér Péter nagy jövőt jósolnak a kedvenc diáknak. Kolozsvár lett
művészetének a tavasza.
Egyedül küzd mindenért, pénzhiányban
szenved, és állandóan éhezik. Ilyenkor
mindig mondogatta magában: „most
kiszemelve más dologra, nem önmagamba
bonyolódva kell némán panganom, de
kiáltanom, cselekednem, valakiért, valami
ellen, kötnöm és oldanom, hinnem a mégis
– győzelemben, ha nincs más oltalom.”
Sajnos az anyagi gondokat nem tudja
megoldani, így a hatéves egyetemet a har
mad év végén abba kell hagyja.
Az értelem és tudomány a népek
életében csak másodrendű és kisegítő
szerepet játszott, és fog is játszani az idők
végezetéig. A nemzeti jelleg megsemmisülésének jele az, ha az istenek kezdenek
közössé válni. Az értelem sohase volt
képes meghatározni a rosszat és a jót.
Ellenkezőleg szégyenletesen összekeverte
őket. Különösen kitűnt ebben a féltudomány, az emberiség legfőbb átka.
Mire ebből a filozófiai kelepcéből a
kiutat megtalálta volna újra itthon volt
Brassóban, ahol a Ţara Bîrsei intézetnél
munkát vállalt.
1951-ben az országos kirakatversenyen
I. díjat nyert.
1951. május 12-én férjhez megy György
István (1921. december 7., Bácsfalu –
1998. december 10., Bácsfalu) árúszakértő
és henteshez. Házasságát három gyerekkel
áldotta meg a teremtő. Fiacskája György
István (1952. április 1., Brassó – 1957. jú
nius 20., Bácsfalu) napszúrás miatt korán
meghalt. Az anya egyik napról a másikra
megőszült. Fiacskája hegedűje és a róla
készült szobor most is családi ereklye.
1958. november 14-én Törcsváron meg
születik lánya György Mária Antónia (Mu
sát) és 1961. június 5-én Négyfaluban a
második lánya György Gabriella Margaréta (Tomos). Azóta a család Musát Gyula
(1952. június 7., Négyfalu) és Tomos András (1960. január 20., Négyfalu) vejekkel
és Musát Arnold (1979. február 6., Brassó)
és Tomos Kinga (1984. szeptember 21.,
Brassó) unokákkal vált teljessé.
György Papp Margit öt évig a csernátfa
lusi iskola kézimunka tanárnője. A csángó
ruha sumérokig visszamenő motívumait
itt szövi a lányok, a jövendőbeli anyák
lelkébe. Az iskolának készített csángó
ruhái azóta eltűntek. Néhányat a múzeumok átigazoltak mokánnyá.

Leánymező
Szent Ilie napján,
Zajzon vize partján,
Oláh lányok, magyar lányok
– Piros rózsák, tulipánok –
Vidám táncra keltek:
Karcsú ifjak örömére
Pántlikát viseltek.
Szent Ilie napján,
Zajzon vize partján,
Sírnak immár a szép lányok,
Rájok csaptak a tatárok:
Jaj, kínságos élet!
Korbáccsal viszik rabságra
Azt a sok szépséget.
Bodzánál a határ,
Ott megáll a tatár,
Sima réten, zöld lapályon,
A sok szép lány táncot járjon,
Jaj, azt sírva járták.
Tánc után a vad tatárok
Őket meggyalázták.
Hullnak a virágok,
Szétszórták a lányok,
Gyalázatra nincs ékesség,
Mívelj csodát nagy Istenség!
„Míg csak az ég kékül,
Nyíljanak itt a virágok
Örök szent emlékül.”
Tovább, tovább, lányok!
Űzték a tatárok.
A virágok, zöld levelek
Minden tavaszkor kikeltek,
Sírtak minden reggel,
Talán a szép lányok lelke
Bennök rejtezett el.
Az anyák, az atyák
Meg-meglátogatták
A rétet és megkönnyezték,
S Leánymezőnek elnevezték.
Ma is ki arra jár,
Letérdel és imádkozik:
Átkozott a tatár!

Barcasági csángók a
világháborúban
3. Eltűntek:
(Folyattás a 2. oldalról)
40. Sára András, 695 hsz.
41. Kajcsa Samu, 158 hsz.
42. Pál Márton, 308 hsz.
43. Kajcsa János, 158 hsz.
44. Vajda Tóth István
45. Bacsó György.
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György Papp Margit a barcasági népművész A barcasági csángók rövid története
(Folytatás a 3. oldalról.)
Lelkéből versek fakadtak, fakadnak azóta
is. Több mint 1500 vers, amit évfordulókon,
ünnepségeken elszavalt, elénekelt.
Az isteni, az általános emberi értékek
mellett, versei a csángó népről is szólnak,
így a mi nemzeti örökségünk.
A csernátoni Haszman Páltól fafaragá
szatot tanult. Itt is találkozott Csernátfalu és
Csernáton szellemi ikermúltja. 1966-1969
között a brassói népfőiskolát végzi, 19721974 között elvégzi a kerámia szakot is.
Segítette Seres András néprajzos gyűjtő
munkáját, könyvéhez ő készítette a rajzokat.
Reiff István tanár csángó guzsalyosának
színpadi változata is az ő elképzelése szerint valósult meg.
1974-től a Művészeti Egyesület tagja,
barcaság népművésze. Gyűjtötte, terjesztette azokat az értékeket, amelyeket az
itt lakó csángó emberek évszázadokon át
alkottak. Szívesen foglalkozott a népi varrottasokkal, szövéssel – fonással a csángó
ruhák szabásával. Gyűjtötte a nép kerámia
termékeit, megismerte a fafaragók munkáit,
festette a barcasági tájakat, írta a népi
ihletésű verseket, megtanulta és előadta
környezete népdalait, népballadáit, tréfáit.
Nagyon szereti a Zajzoni Rab István
verseit, esténként olvasgatja. Mindenkinek
szeretettel meséli, hogy 1932-ben a Zajzoni
Rab István centenáriumot a nagyapja cser
nátfalusi sörkertében rendezték meg. Egy

életre meghatározó volt számára ez az ese
mény. Most is csodálattal beszél Tóthpál
Dániel költőnk szavalatáról, dr. Kiss Béla
lelkészünk ünnepi beszédéről, Zajzoni
megzenésített verseiről.
Ez a csoda életében még egyszer megis
métlődött, de más kivitelezésben. 1971-ben
három hetes kiállítást tartott a bukaresti Pe
tőfi házban. Ez lett a bukaresti csángóság
zarándokhelye, valóságos népünnepély.
Itt is szavalt és énekelt Zajzoni és Tóthpál
verseket.
Ha az elmúlt száz év alatt asszimilálódott
12 000 csángó itthon élhetett volna, most
nem lenne ilyen jogfosztott Hétfalu.
1966-tól lakásán egy csángó múzeumot
rendezett be, mert a „hivatalosak” csak a
csángó múltat hamisították.
Alkotásaival Kanadától Japánig, Svéd
országtól Olaszországig, több mint 150
kiállításon vett részt és több mint 17 arany,
ezüst és bronzérem, 70 diploma, oklevél
jelzi értékét világszerte. Munkái, alkotásai
világszerte múzeumok értékes kincsei, így
életművével hozzájárult nemzeti közössé
günk értékeink gyarapításához és népsze
rűsítéséhez.
Az ÁBC-és könyvét talizmánként min
dig magával vitte egy életen át. Lelki füleivel egyre jobban szeretné azt hallani, hogy
minden iskolába igyekvő csángó gyermek
azt mondja a szüleinek, hogy magyar ÁBCés könyvet akarok!

A kőfalacska fehérje keretezné a föld feketéjét, s választja el
függőleges irányban ezt a magasló ezüstös-zöldtől.
Ebben a közegben áll a három masszív kőoszlop határozott homokszürkéje.
Rajtuk a fekete betűsorok.
1848–1849, 1916–1918, 1942–1945

(Folytatás előző lapszámunkból.)
A francia templomosok szellemi atyja
Szt. Bernát a Clairvaux-i apátságban élt,
amelynek a neve szintén szép völgy volt. A
templomos rend a megengedett földvárak
helyett Marienburg (Földvár) központtal
öt kővárat épített egykori magyar telepek
helyére. A Barcaság ekkor kivonta magát
az erdélyi püspökség hatásköréből, mert
a Kumániában (Moldva) székelő milkovi
püspökséghez tartozott. A lovagrendet kez
detben ország, király és az egyház is ked
vezményekkel halmozta el. 1213-ban Vilmos Erdély püspöke megengedte, hogy az
ott lakó székely és magyar nép kivételével a
többi lakostól beszedett dézsmát a lovagok
szedjék. A vidék egyik fontos búcsú helye a
Cenk tetőn lévő Szent Lénárd káplona volt,
a Brasovia királyi vár mellett.
A lovagrendet önkényes viselkedése mi
att Endre király kiűzte az országból.
1241. tavaszának Húsvét napján, Büdzsik
vezér tatár serege a Barcaságra tört. A
gyepük eltorlaszolása nem tarthatta fel az
óriási sereget, ezért iszonyatos pusztítás
érte Hétfalut. Sokan a hegyekbe menekültek
(Len mező) és itt élték túl a tatárok pusztítását.
Hasonló veszteségek elkerülése végett IV.
Béla király (1235-1270) várakat és mege
rősített városokat tervez. Így kerül Hétfalu
és vidéke az 1377-ben épült törcsvári vár
hoz.
IV. Béla a tatárdúlás után a barcaságra
betelepíti a szászokat, akik kis idő elteltével
ott folytatják, ahol a lovagrend abbahagyta.
1392-ben az egykori magyar kegyhely helyé
re a szászok megépítik a Fekete templomot.
A helybeli munkaerőn kívül Bolgárszegre
telepítenek bolgárokat, majd ide menekül
nek Macedoniából és a török elnyomás elől
más népek is. A kőfaragók a Porondra tele
pedtek. A hétfalusiak voltak a szekeresek.
Brassó városa fejlődésnek indul.
Hétfalu, mint királyi birtok, az egykor
Erdély egész déli részét magában foglaló
Fehér vármegye része volt.
Lakói várjobbágyok voltak: királyi véde
lem alatt álló katonák, akik a várbirtok föld
jéből, örökös használatra kapott földön kis
birtokosként gazdálkodtak, s ennek fejében
katonai szolgálattal tartoztak a királynak.
Vármegyei magyar eredetük magyarázza
sajátos eredettudatukat: a székelyektől meg
különböztetve ma is csángó-magyaroknak
tartják magukat (Az egykori várhunok?).
Mivel a falvaknak fontos védelmi sze
repük volt, a XIV. század közepéig nem
képezték adományozás tárgyát, s így nevük
oklevelekben nem jelenik meg, csak 1366ban, amikor a király Hétfalut Ztanislaus ne
mesnek adományozza. A XIV-XV. század
folyamán többször cserél gazdát Hétfalu.
A szász telepeseket és Brassó városát

egyre jobban foglalkoztatja e falvak tulaj
donjogának a megszerzése.
1498-ban II. Ulászló tíz évre zálogba adja
Brassónak Törcsvárat.
Újabb kölcsön árán 1500-ban a király a
várhoz tartozó falvakat is Brassó városának
adja zálogként.
1508-ban újabb 25 évre elzálogosítja a
törcsvári uradalmat a pénzügyileg meg
szorult király. A király utódai 25 év múlva
elfelejtették kiváltani a zálogot. Brassó,
így egyre több szabadságjogától foszthatta
meg a csángó lakosságot, s a XVI. század
folyamán a szabad várőrséget jobbágysorsba sülyesztették. Hiába lázongtak a hétfa
lusiak, hiába pereskedtek évszázadokon
át, de Brassó városa sem tudta igazolni
törvényes jogát a csángó falvak felett az
erdélyi országgyűlésen. Sajnos a szászok
ravaszságát és szívósságát siker koronázta:
1651-ben II. Rákóczi György törvénybe
iktatta Brassó tulajdonjogát a törcsvári
uradalomhoz tartozó falvak felett. Ennyire
érdekelte a magyar államot a határvédő
csángómagyarok sorsa. Ettől kezdve Hétfalu fokozatosan Brassó jobbágyfalujává
vált. A reformáció idején a brassói szászok
Honterus vezetésével evangélikus hitre
tértek. Hasonló sorsot erőltettek az addig
zömében katolikus hétfalusi magyarokra.
Egyik napról a másikra, akaratuk ellenenére
evangélikus vallásúak lettek. Ez nem volt
elég. A magyar tanárokat szász tanárokkal
kezdték felváltani. Az erdélyi fejedelemség
megszűnéséig a brassói tanács eltűrte, hogy
csángó jobbágyainak református iskolát
végzett iskolamesterei és papjai legyenek,
akik még őrzik kálvinista mivoltukat,
magyar tudatukat és kapcsolatot tartanak
a gyulafehérvári katolikus és a kolozsvári
református kollégiumokkal.
*
A Habsburg-uralom berendezkedésével
azonban gyökeresen megváltozott a hely
zet: azután csak késmárki, pozsonyi, győri,
soproni és brassói vagy szebeni gimnáziu
mot végzett szász, illetve szász érzelmű ta
nítókat, iskolamestereket alkalmaztak, akik
a csángóság anyagi és szellemi felemelke
dését csak gátolták. Helybéli evangélikus
értelmiségi réteg csak a XVIII. században
alakult ki.
*
Hétfalu 1241 és 1441 között, valamint
1518 körül a kumániai (a későbbi moldvai)
milkói püspökséghez tartozott. Ebben az
időszakban majdnem húszezer kun tért át a
katolikus hitre. Sok kun harcos szerződhe
tett Hétfaluba is a határvédelemre. Ez világít
rá a Bákó környéki csángóság hun-avarmagyar-kun eredetvilágára, nyelvjárására,
mondavilágára, népdalaira.
(Folytatjuk.)
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