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Főhajtásra kényszerítő kövek
• Hochbauer Gyula
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Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, eredményekben, sikerekben gazdag, áldott új esztendőt kívánunk

2006. december 3-án ’48-as, I. és II. vi-
lágháborús hősök emlékművét avatták a 
türkösi evangélikus templomkertben. Cél ja 
szerint működő emlékjel, s aki nem a kar ja 
elhinni, hogy e kövek érthetően for dul nak 
felénk, figyelje a megjelölt hely előtt el-
haladó járókelőket. Távolabbról csak annyit 
vesz észre, hogy odafordulásra kész te tik a 
halandót, ám ha közelebb tud hajolni hoz zá, 
rádöbbenhet, hogy beszélgetnek: a kő is, az 
ember is a maga módján szól. Bi zony ezek 
a kövek már Kovács Attila Kő-kan tátájába 
is benne lehetnek. Ezért érthető az üzenetük 
a tizéves gyerek tanusága sze rint is. 

A szándék 2000-ben fogant meg Erős Jó-
zsef  nyugalmazott tanítóban Kéz di szász fa-
luban. Az otthoni háztájuk új ra ker te lé se kor 
felszababultak az addigi masszív kő zá bé k. 
Feleségével, néhai Erős Idával el dön töt ték, 
hogy ezeket hősök emlékműve ál lí tá sa 
céljából Türkösnek adományozzák, mert 
így méltón folytathatják sajátosan múlt ba -
mártózott létüket. 

A kövek a pojáni kőbányából valók. 
On nan kerültek Bereckbe kapulábnak. 
Az ál ta luk őrzött kúriás telket Imre Alajos 
(Erős Jó zsef nagyapja) vette volt meg 1890-
ben, és házasságra készülődve 1891-ben 
Kéz di szászfaluba vitette, s ott kapulábként 
ál lít tatta fel – meséli a tanító bácsi, akinek 
nem csak ősei emléke fonódik  ezekhez a 
kö vekhez, hanem jelenbeli családjából is 
töb ben a kövek  vonzáskörébe kerülnek. Az 
emlékművet is egyik unokatestvére, a Bu-
dapesten élő Fogarasi Zsolt é pí tész mér nök 
tervezte, sőt több földije is be kap cso ló dott  
az ekkora kövekhez méltó  ka pu zá bé-
műemlék metamorfózisba.

Erős József tervét Magdó János mérnök-
vál lalkozóval és Domokos Jenővel, Türkös 
e vangélikus lelkészével beszélte volt meg. 
Az előbbitől szakmai és anyagi támogatás 
várt és kapott, az utóbbi pedig a türkösi 
e van gélikus közösséget avatta be az em-

lék kő állításba. Már a szándékot közlő  pres-
bi te ri ülésen (5 évvel ezelőtt) elfogadták 
ezt, a zonban a kivitelezés pénzhiány miatt 
egyre ha lasztódott.

Végre 2003-ban Magdó János te her ko-
csi jával és költségén hozta el a köveket 
egy  kül döttség (Erős József, Domokos 
Jenő, Mag dó János, Dombi János, Gosuly 
János, Mag dó Tibor, Bacsó Endre, id.Gáll 
Mózes, Fü löp Miklós). Szászfalusiak is 
(Gajdó Lász ló, id. Gajdó László, Babos 
Géza) segítettek fel tenni a köveket az 
autóba. Itthon Magdó Já nos udvarán rakták 
le az egyenként más fél tonnányi köveket, 
amelyek aztán jó 2 é vig pihentek ott.

Közben összeállt-kiegészült a hősök 
név sora: Az 1848/49-es szabadságharc-
cal kap cso latban Koós Ferenc adatait 
használták Bá lint András monográfijájának 
a köz ve tí té sével, az I.világháború hőseinek 
névsorát Bá lint András közléséből vették, 
s a II. világháború hőseinek neveit a 
polgármesteri hi vatal és szóbeli közlések 
alapján állította össze Erős József. (Ezeknek 
az adatoknak a nagyrészét megerősítették 
a hívek Do mo  kos Jenő lelkipásztornak 
mondott köz lé sei.) 2005 késő őszén a pres-
bitérium úgy dön tött, hogy függesszék ki 
a templomba a meg lévő névsorokat, hogy 
ez ösztönözze az adakozást és az esetleges 
a dat ki e gé szí tést.

Tavaly nyáron Köpecsiri János sír kő fa-
ra góhoz vitték a köveket, aki nem vállalta 
a munkát. Ezután Magdó János javaslatára 
a kőfaragásért Kajcsa Ernőhöz fordultak, 
a ki résztvett volt a brassói Fekete-templom 
u tolsó tatarozási munkálatain. A faragó 
elő ször az időette kövek felületét munkálta 
sza bályosra megszabva a kövek formáját, 
ké sőbb véste be, végül erősítette meg fe ke-
tével a neveket, a Domokos Jenő vá lasz-
totta igéget és az utólag adott szöveget. A 
kőfaragás és írás 80 millióba került. Ebből 
35 millió lejt gyűjtött a türkösi evangélikus 

egy házközség, a 
többi a felavatás 
pil lanatában még 
a dósság.

Mikor először 
szó bakerült az 
em lékmű pontos 
he lyének ki je lö-
lé se, az udvar első 
ka puja mögötti 
he lyet javasolták, 
m elyet  végül 
Mag dó János vé-
le ménye szerint a 
jelenlegire mó do-
sí tottak:   a temp-
lom bejárat tól 
jobb ra eső templomfal a háttér, bal felől a 
fe nyők. A főút felől a templomkertés védi 
is, lát ni is engedi az emlékművet.

Idén egy szeptemberi presbiteri gyűlésen 
tűz ték ki a szentelés idejét. Többen sze ret-
ték volna, ha ez a Reformáció ünnepén, 
ok tóber 31-én történik. A végső döntés mé-
gis december 3-ra esett, abból a meg gon do-
lásból, hogy ekkor az evangélikus pöspök is 
jelen lehet. Elküldték a meghívókat.

A Transilvania Egyetem két é pí tész mér-
nökis hallgatói (Kis István és Bálint Le ven-
te), akik Magdó János cégénél vé gez tek 
szakmai gyakorlatot, kezdte el a be ál lí tá si 
munkálatokat. November első hetében be-
állították az első oszlopot. A tervek sze rin ti 
munkát Magdó János végeztette és rész ben 
Molnár István kőműves vállalkozó vé gezte. 
November közepén az idő el rom lott, ami 
késleltette a munkálatokat. A kövek ta-
lapzatának földszintje egy arasznyival ki-
ma gaslik a felszínből. A hantszerű ki e mel-
ke dést mosott kőből kiképzett kőfalacska 
ö vezi. Ez a kőfalazat egyszer leomlott a 
túl zott-tonnás teherforgalom okozta föld-
rez gés miatt. Ezért kellett volt  földdel 
be lül ről kitölteni.

A kőfalacska fehérje keretezné a föld fe-
ketéjét, s választja el függőleges irányban 
ezt a magasló ezüstös-zöldtől. Ebben a 
kö zeg ben áll a három masszív kőoszlop 
ha tá ro zott homokszürkéje. Rajtuk a fekete 
be tű sorok. Az ünnepség előtti pénteken 
ke rül tek a gyepkockák a helyükre, a kő-
pár kány övezte földre. 

Az avatási ünnepség december 3-án dél-
ben istentisztelettel kezdődött. Igét hirdetett 
Ft. Adorjáni Dezső evangélikus püspök. A 
mint egy 300 résztvevőből 200-an vettek 
úr va csorát. Istentisztelet után a templom-
ban ver ses-furulyás műsorral léptek fel a 
Zaj zoni Rab István Középiskola kisdiákjai 
(be ta nították Bálint Ibolya, Csáka Mária és 
Szé kely Edit). A műsor II. részét a törkösi 
e vangélikus ifjúság és a négyfalusi ka ma-
ra kórus férfi énekesei nyújtották (Össze ál-
lította Barkó Anna és Erős József, be ta ní-
totta Domokos Jenő és Gyerkó András), 
majd a Gyurka Árpád vezette fúfószenekar 
ze nélt. A templomban Kiss Ferenc mondott a 
közönség által elismeréssel fogadott beszédet 
az evangélikus ifjúság nevében, majd az ün-
neplők kivonultak az emlékmű köré.

(Folytatása a 2. oldalon.)
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Lapszámunkat a 
Ne m  zeti Kulturális 
Ö rökség Mi nisz té-
riuma tá mo  gat ta.

Lapszámunkat az 
Illyés Köza la pít vány

tá mo  gat ta.

• Hochbauer Gyula

Barcasági csángók a világháborúban
(Folytatás az 1. oldalról.)
 Az ünnepség sajátos pillanatában Erős 

Jó zsef, Magdó János és Kézdi Péter (a tür-
kösi evangélikus egyházközség pi lis csa-
bai testvérgyülekezetének lelkipásztora) 
le lep lezték az emlékművet. Ft. Adorjáni 
De zső evangélikus püspök felszentelte az 
em lék művet, majd Erős József tartott  ér-
dek lő déssel követett avatóbeszédet. Zá ró-
ak kord ként a fúvósok és a közönség együtt 
é nekelte a székely himnuszt. A presbiterek 
meg koszorúzták a hősök emlékére állított 
kö veket, majd sokan vittek a kövek köré 
egy-egy szál virágot.

*
Áll a három egymás mögötti kő. Kö rü-

löt tük a kaputól a templom felé haladva 
mé lyül az idő az utolsó világháborútól, az 
elsőn át 1848 felé haladva. A fenyők felőli 
temp lom közelből a tölgyfa-kereszt hozza 
egy más mellé a két dimenziót: a halandót 
és a hal hatatlant. (A kereszt Fazakas Gábor 
mun kája, a kovácsoltvas gyertyatartók pe-
dig a Gosuly Jánoséi.)

Főhaj tás ra  kényszer í tő  kövek

Tisztelt vendégek és 
tisztelt türkösiek!

Jó hírt közlök veled ifjuság: béke van 
Er dély ben, béke van Hétfaluban!

Sajnos talán csak ilyenkor, sza bad ság-
harc ban és véres világháborukban elesett 
ő seink és hőseink emléke előtt tisztelegve 
fog juk fel mi igazán,  hogy mit is jelent bé-
ke időben élni. Békében születni, iskolába 
jár ni, felhőtlenul szórakozni, felnőni, csalá-
dot a lapítani, gyarapodni. De sajnos, nincs 
béke a világban és a háború szőrnyű gépezete 
to vább szedi áldozatait a világ sok táján, e zért 
ébren kell maradnunk mi is, itt a vé ge ken.

Éber, lelkes és kitartó munka e red mé-
nye kép pen három kőoszlopot állítanak 
szüleink és nagyszüleink ide a türkösi 
templomkertbe az zal a céllal, hogy elesett 
dédnagyapáink és üknagyapáink emlékét 
és ugyanakor há bo rúellenes tiltakozásunkat 
megörökítsék.

Közösségunk ime nagy ajándekot kap 
már az Advent kezdetén, egy helyet ahová 
el jöhetünk barátainkkal, ismeresőinkkel, 
messziről jött vendégeinkkel, és ahová el 
kell, hogy hozzuk majd kézenfogva gye-
re ke inket is. Együtt fejet hajthatunk és 
em lé kez hetünk rájuk. Azokra, akik életüket 
adták csa tatereken, akik beomlott lövészár-
kokban lel ték hálálukat, akik eltűnttek és 
akik se be ikbe halltak bele.

Tiszteljük meg és ápoljuk e helyet, ez a mi 
jövőbenyúló feladatunk, hiszen az iskola és 
a templom mellett oly ritkák azok a he lyek 
ahol összegyűlhetünk, emlékezhetünk és 

ünnepelhetünk. 
Végezetül ne csak a külső békére és he-

lyek re összpontosítsunk hiszen Kányádi 
Sán dor költőnket idézve vannak vidékek 
leg belül is. Belső béke nélkül ünneplésünk 
hi ábavaló, fogadkozásaink üresek. Azon le-
gyünk tehát mi is fiatalok hogy belső békére 
é pülő értékteremtő és közösségépítő életet 
él jünk. Véssük szivűnkbe jól Wass Albert 
ü zenetét:

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

Kiss Ferenc szoboravató beszéde

• Bálint András

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 .  Szonda János, 

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. Ker-
ekes 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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• Bencze Mihály

L e á n y m e z ő
• Zajzoni Rab István

György  Papp  Marg i t  a  barcaság i  népművész
György Papp Margit 1925. május 14-én 

szü letett Csíkszentkirályon Papp György 
(1893. március 13. Brassó – 1937. április 
14. Szentpéter) és Papp Anna (1899. 
június 10. Bukarest – 1984. május 22. 
Bácsfalu) gye rekeként, megosztva a csalá-
di sze re te tet a következő testvérekkel: 
Papp Ibolya (1923. június 4. Csernátfalu 
– 1990. szep tem ber 3. Bácsfalu), Papp 
Aranka (Gölle) (1927. április 14. Csernát-
falu), Papp Sán dor (1928. augusztus 31. 
Brassó – 2003. ja nuár 31. Csernátfalu) és 
Papp Etelka (Asz talos) (1935. március 
10. Csernátfalu)

Apja pékmester és cukrász Tatrangon, 
de mivel Margit a óvodában elkapja a sza-
már köhögést orvosi utasításra leköltöznek 
Kons tancára. Itt apja a Szatmári Károly 
pék üzemében mesterként dolgozhat. 
Más fél év után a család visszakerül Cser-
nát fa luba ahol Margit elvégzi a második, 
har ma dik és negyedik osztályt a román 
is ko lá ban.

Apja fuvarozásra készítette elő Szent-
pé teren a nagyon jó minőségű agyagot, 
a mi kor a hegy beomlott és alája temette. 
Ja kab András a csernátfalusi fuvarozó 
hoz ta a rossz hirt. Apja korai halála miatt 
az öt gye rekes család komoly anyagi 
gondokkal küsz ködött.

Emiatt az ötödik és hatodik osztályt 
Bu ka restben a Szépművészeti Gimná-
ziumban vé gezte, a hetediket pedig a 
csernátfalusi gaz dasági iskolában.

1933-1935 között kisiskolásként ra-
jzaival és kézimunkájával országos I. 
díjat nyert Kons tancán valamint III. díjat 
Bu ka rest ben. 1937-ben a családjának 11 
halottja volt.

Olvassa jeles írók írásait. Könyveiket 
be csü li, tanul belőlük és mielőtt visszaad-
ná, el mélázik azon, hogy ő is egyszer majd 
meg fog ja vásárolni... Párhuzamokat von, 
ki ér té kel. Ha este lefekszik, édes álmot 
lát. Nem fél a tolvajoktól, mert azt, ami 
a fe jé ben van, nem lophatják el. Minden 
meg é rin ti, ami szép. Szárnyal az örömtől, 
ha a kö rülötte levő világban harmóniát 
vél fel fe dezni. Ha alkalma van gyönyörű 
idegen tá jakra eljutni, az ott szerzett 
benyomásokat nem tartja meg magában, 
hanem meg ö rö kíti és hátrahagyja az 
utókornak.

Tizenöt évesen már szabni, varrni tud és 
Szász Annamária híres varrónőnél dolgo-
zik Bras sóban, és bejáratos Dr. Csákány 
Béla lá nyának divatszalonjába is, ahol 
nyolc hó na pot dolgozhatott.

Nagyapja Papp István a csernátfalusi 
sör kert tulajdonosa kilenc nyelvet beszélt, 
ol vasott, világot látott művelt ember volt, 
így nem csoda, hogy korán felismeri u no-
ká ja tehetségét. Foglalkozni kezd vele. Az 

u noka iskola után a sörkerti tekepályán 
dol go zik és gyűjtögeti a pénzét. Hogy 
mire, az nagy titok volt, csak nagyapjának 
mond ta el. Minden álma az volt, hogy an-
nyi ro mán iskola után végre vásároljon egy 
ma gyar ÁBC-és könyvet és valaki tanítsa 
meg ol vasni és helyesen írni magyarul.

Mikor nagyapjának könnyei felszárad-
tak, be vitte unokáját Brassó legnagyobb 
magyar köny vesboltjába és megvásárolta 
számára im már a megvalósult álmot, a 

világ leg drá gább könyvét, a magyar ÁBC-
és könyvet.

Nagyapja lett a tanára és rövid időn belül 
az unoka helyesen irt és olvasott a világ 
leg drágább nyelvén.

Amit ő gyerekként megérzett, azt a tudós 
Se mino genetikus professzor a Science 
a me rikai tudományos lapban közölte le, 
2000-ben. Az írásából ránk a következő 
vo nat ko zik: a magyar nép ősei a napjain-
któl szá mí tott 40-35 ezer évvel ezelőtt 
Európában el sőnek megjelent europoid 
őstelepesek kö zött voltak. A magyar nép 
populáció ge ne ti kai szempontból ma 
Európa egyik leg ka rak terisztikusabban 
elhatárolható né pes sé ge. A magyar nép 
legközelebbi – genetikai szin ten igazolható 
– rokonai a lengyel, az uk rán, a horvát, a 
japán, a koreai.

Tizenhat évesen a csernátfalusi temp-
lom ban konfirmált és Reményik Sándor 
„Temp lom és iskola” versét szavalta. Dr. 
Kiss Béla lel készhez hegedűórákra is járt.

A háború után a nagyapja hat holdas 
sör kert jét a románok elkobozták.

Így Papp Margitot négy évre Papp Pé-
te rék fogadják albérletbe (Brassó, Matei 
Ba sarab utca, 5-ös szám).

1944-1949 között a világhírű Mattis 
Teutsch János tanítványa. Mindezek mel-
lett dol gozik, tanul, tandíjat fizet és alkot.

Első kiállítását a Csángóegylet keretén 
be lül a csernátfalusi iskolában szervezi 

meg, 1947-ben. Sajnos a kiállított fest-
mények nagy része azóta eltűnt.

1949-1951 között a kolozsvári Ion And-
rees cu Szépművészeti Akadémia szob rá-
sza ti karára jár.

Tanárai Benczédi Sándor, Ciupera 
Aurel, Fe jér Péter nagy jövőt jósol-
nak a kedvenc diák nak. Kolozsvár lett 
művészetének a ta va sza.

Egyedül küzd mindenért, pénzhiányban 
szen ved, és állandóan éhezik. Ilyenkor 
min dig mondogatta magában: „most 
kiszemelve más dologra, nem önmagamba 
bonyolódva kell némán panganom, de 
kiáltanom, cse le kednem, valakiért, valami 
ellen, kötnöm és oldanom, hinnem a mégis 
– győ ze lem ben, ha nincs más oltalom.”

Sajnos az anyagi gondokat nem tudja 
meg oldani, így a hatéves egyetemet a har-
mad év végén abba kell hagyja.

Az értelem és tudomány a népek 
é le té ben csak másodrendű és kisegítő 
szerepet ját szott, és fog is játszani az idők 
végezetéig. A nemzeti jelleg megsemmis-
ülésének jele az, ha az istenek kezdenek 
közössé válni. Az értelem sohase volt 
képes meg ha tá roz ni a rosszat és a jót. 
Ellenkezőleg szé gyen letesen összekeverte 
őket. Különösen ki tűnt ebben a féltudo-
mány, az emberiség leg főbb átka.

Mire ebből a filozófiai kelepcéből a 
kiutat meg találta 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 
Ist ván (1921. december 7., Bácsfalu – 
1998. december 10., Bácsfalu) árúszakértő 
és henteshez. Házasságát három gyerekkel 
ál dotta meg a teremtő. Fiacskája György 
Ist ván (1952. április 1., Brassó – 1957. jú-
ni us 20., Bácsfalu) napszúrás miatt korán 
meg halt. Az anya egyik napról a másikra 
meg őszült. Fiacskája hegedűje és a róla 
ké szült szobor most is családi ereklye.

1958. november 14-én Törcsváron meg-
szü letik lánya György Mária Antónia (Mu-
sát) és 1961. június 5-én Négyfaluban a 
má sodik lánya György Gabriella Margaré-
ta (Tomos). Azóta a család Musát Gyula 
(1952. június 7., Négyfalu) és Tomos An-
drás (1960. január 20., Négyfalu) ve jek kel 
és Musát Arnold (1979. február 6., Brassó) 
és Tomos Kinga (1984. szep tem ber 21., 
Brassó) unokákkal vált teljessé.

György Papp Margit öt évig a cser nát fa-
lusi iskola kézimunka tanárnője. A csángó 
ru ha sumérokig visszamenő motívumait 
itt szö vi a lányok, a jövendőbeli anyák 
lelkébe. Az iskolának készített csángó 
ruhái azóta el tűntek. Néhányat a múze-
umok átigazoltak mo kánnyá.

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!

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.

Barcasá-
gi csángók a 

világháborúban
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György Papp Margit a barcasági népművész
• Bencze Mihály • Bencze Mihály

A barcasági csángók rövid története
(Folytatás a 3. oldalról.)
Lelkéből versek fakadtak, fakadnak azóta 

is. Több mint 1500 vers, amit évfordulókon, 
ün nepségeken elszavalt, elénekelt.

Az isteni, az általános emberi értékek 
mel lett, versei a csángó népről is szólnak, 
így a mi nemzeti örökségünk.

A csernátoni Haszman Páltól fa fa ra gá-
sza tot tanult. Itt is találkozott Csernátfalu és 
Csernáton szellemi ikermúltja. 1966-1969 
között a brassói népfőiskolát végzi, 1972-
1974 között elvégzi a kerámia szakot is.

Segítette Seres András néprajzos gyűj tő-
munkáját, könyvéhez ő készítette a raj zo kat.

Reiff István tanár csángó guzsalyosának 
szín padi változata is az ő elképzelése sze-
rint va lósult meg.

1974-től a Művészeti Egyesület tagja, 
bar ca ság népművésze. Gyűjtötte, terjesz-
tette a zokat az értékeket, amelyeket az 
itt lakó csán gó emberek évszázadokon át 
alkottak. Szí vesen foglalkozott a népi var-
rottasokkal, szö véssel – fonással a csángó 
ruhák sza bá sával. Gyűjtötte a nép kerámia 
termékeit, meg ismerte a fafaragók munkáit, 
festette a barcasági tájakat, írta a népi 
ihletésű ver se ket, megtanulta és előadta 
környezete nép dalait, népballadáit, tréfáit.

Nagyon szereti a Zajzoni Rab István 
ver se it, esténként olvasgatja. Mindenkinek 
sze re tettel meséli, hogy 1932-ben a Zajzoni 
Rab István centenáriumot a nagyapja cser-
nát falusi sörkertében rendezték meg. Egy 

é letre meghatározó volt számára ez az e se-
mény. Most is csodálattal beszél Tóthpál 
Dá niel költőnk szavalatáról, dr. Kiss Béla 
lel  készünk ünnepi beszédéről, Zajzoni 
meg ze nésített verseiről.

Ez a csoda életében még egyszer meg is-
métlődött, de más kivitelezésben. 1971-ben 
három hetes kiállítást tartott a bukaresti Pe -
tőfi házban. Ez lett a bukaresti csán gó ság 
zarándokhelye, valóságos népünnepély. 
Itt is szavalt és énekelt Zajzoni és Tóthpál 
ver seket.

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 
ren dezett be, mert a „hivatalosak” csak a 
csán gó múltat hamisították.

Alkotásaival Kanadától Japánig, Svéd-
or szágtól Olaszországig, több mint 150 
ki ál lításon vett részt és több mint 17 arany, 
e züst és bronzérem, 70 diploma, oklevél 
jelzi ér tékét világszerte. Munkái, alkotásai 
vi lág szerte múzeumok értékes kincsei, így 
é letművével hozzájárult nemzeti kö zös sé-
günk értékeink gyarapításához és nép sze-
rű sítéséhez.

Az ÁBC-és könyvét talizmánként min-
dig magával vitte egy életen át. Lelki füleiv-
el egy  re jobban szeretné azt hallani, hogy 
min den iskolába igyekvő csángó gyermek 
azt mond ja a szüleinek, hogy magyar ÁBC-
és köny vet akarok!

A kőfalacska fehérje keretezné a föld fe ketéjét, s választja el 
függőleges irányban ezt a magasló ezüstös-zöldtől. 

Ebben a kö zeg ben áll a három masszív kőoszlop ha tá ro zott homokszürkéje.
Rajtuk a fekete be tű sorok.

1848–1849, 1916–1918, 1942–1945

(Folytatás előző lapszámunkból.)
A francia templomosok szellemi atyja 

Szt. Ber nát a Clairvaux-i apátságban élt, 
a mely nek a neve szintén szép völgy volt. A 
temp lo mos rend a megengedett föld vá rak 
he lyett Marienburg (Földvár) köz pont tal 
öt kő várat épített egykori magyar te le pek 
he lyé re. A Barcaság ekkor kivonta magát 
az er délyi püspökség hatásköréből, mert 
a Ku má niában (Moldva) székelő milkovi 
püs pök séghez tartozott. A lovagrendet kez-
det ben ország, király és az egyház is ked-
vez mé nyekkel halmozta el. 1213-ban Vil-
mos Er dély püspöke megengedte, hogy az 
ott la kó székely és magyar nép kivételével a 
töb bi lakostól beszedett dézsmát a lovagok 
szed jék. 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 
ve zér tatár serege a Barcaságra tört. A 
gye pük eltorlaszolása nem tarthatta fel az 
ó riási sereget, ezért iszonyatos pusztítás 
ér te Hétfalut. Sokan a hegyekbe menekültek 
(Len mező) és itt élték túl a tatárok pusz tí tá sát.

Hasonló veszteségek elkerülése végett IV. 
Béla király (1235-1270) várakat és meg e-
rősített városokat tervez. Így kerül Hétfalu 
és vidéke az 1377-ben épült törcsvári vár-
hoz.

IV. Béla a tatárdúlás után a barcaságra 
be telepíti a szászokat, akik kis idő elteltével 
ott folytatják, ahol a lovagrend abbahagyta. 
1392-ben az egykori magyar kegyhely he lyé-
re a szászok megépítik a Fekete temp lo mot.

A helybeli munkaerőn kívül Bolgárszegre 
te lepítenek bolgárokat, majd ide me ne kül-
nek Macedoniából és a török elnyomás elől 
más népek is. A kőfaragók a Porondra te le-
pedtek. A hétfalusiak voltak a szekeresek. 
Brassó városa fejlődésnek indul.

Hétfalu, mint királyi birtok, az egykor 
Er dély egész déli részét magában foglaló 
Fe hér vármegye része volt.

Lakói várjobbágyok voltak: királyi vé de-
lem alatt álló katonák, akik a várbirtok föld-
jé ből, örökös használatra kapott földön kis-
bir tokosként gazdálkodtak, s ennek fejében 
ka tonai szolgálattal tartoztak a királynak. 
Vár megyei magyar eredetük magyarázza 
sa játos eredettudatukat: a székelyektől meg-
különböztetve ma is csángó-ma gya rok nak 
tartják magukat (Az egykori vár hu nok?).

Mivel a falvaknak fontos védelmi sze-
re pük volt, a XIV. század közepéig nem 
ké pez ték adományozás tárgyát, s így nevük 
ok levelekben nem jelenik meg, csak 1366-
ban, amikor a király Hétfalut Ztanislaus ne-
mes nek adományozza. A XIV-XV. század 
fo lyamán többször cserél gazdát Hétfalu.

A szász telepeseket és Brassó városát 

egy re jobban foglalkoztatja e falvak tu laj-
don jogának a megszerzése.

1498-ban II. Ulászló tíz évre zálogba adja 
Bras sónak Törcsvárat.

Újabb kölcsön árán 1500-ban a király a 
vár hoz tartozó falvakat is Brassó városának 
ad ja zálogként.

1508-ban újabb 25 évre elzálogosítja a 
törcs vári uradalmat a pénzügyileg meg-
szorult király. A király utódai 25 év múlva 
el felejtették kiváltani a zálogot. Brassó, 
így egyre több szabadságjogától foszthatta 
meg a csángó lakosságot, s a XVI. század 
fo lya mán a szabad várőrséget jobbágysors-
ba sü lyesztették. Hiába lázongtak a hét fa-
lu si ak, hiába pereskedtek évszázadokon 
át, de Bras só városa sem tudta igazolni 
törvényes jo gát a csángó falvak felett az 
erdélyi or szág gyűlésen. Sajnos a szászok 
ra vasz sá gát és szívósságát siker koronázta: 
1651-ben II. Rákóczi György törvénybe 
iktatta Bras só tulajdonjogát a törcsvári 
u ra da lom hoz tartozó falvak felett. Ennyire 
érdekelte a magyar államot a határvédő 
csán gó ma gya rok sorsa. Ettől kezdve Hét-
falu fo ko za tosan Brassó jobbágyfalujává 
vált. A re for máció idején a brassói szászok 
Honterus ve zetésével evangélikus hitre 
tértek. Ha son ló sorsot erőltettek az addig 
zömében ka tolikus hétfalusi magyarokra. 
Egyik nap ról a másikra, akaratuk ellenenére 
e van gé likus vallásúak lettek. Ez nem volt 
elég. A magyar tanárokat szász tanárokkal 
kezd ték felváltani. Az erdélyi fejedelemség 
meg szű néséig a brassói tanács eltűrte, hogy 
csán gó jobbágyainak református iskolát 
vég zett iskolamesterei és papjai legyenek, 
a kik még őrzik kálvinista mivoltukat, 
magyar tudatukat és kapcsolatot tartanak 
a gyulafehérvári katolikus és a kolozsvári 
re formátus kollégiumokkal.

*
A Habsburg-uralom berendezkedésével 

a zonban gyökeresen megváltozott a hely-
zet: azután csak késmárki, pozsonyi, győri, 
sop roni és brassói vagy szebeni gim ná zi u-
mot végzett szász, illetve szász érzelmű ta-
ní tókat, iskolamestereket alkalmaztak, akik 
a csángóság anyagi és szellemi fel e mel ke-
dé sét csak gátolták. Helybéli evangélikus 
ér telmiségi réteg csak a XVIII. században 
a lakult ki.

*
Hétfalu 1241 és 1441 között, valamint 

1518 körül a kumániai (a későbbi moldvai) 
mil kói püspökséghez tartozott. Ebben az 
i dő szakban majdnem húszezer kun tért át a 
ka tolikus hitre. Sok kun harcos szer ződ he-
tett Hétfaluba is a határvédelemre. Ez vi lá gít 
rá a Bákó környéki csángóság hun-a var-
magyar-kun eredetvilágára, nyelv já rá sára, 
mondavilágára, népdalaira.

(Folytatjuk.)


