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A barcasági csángók rövid története
(Folytatás előző lapszámunkból.)
A XII. század elejére az országhatár,
már nem a Barcaság déli szélén, hanem
messze, bent Havasalföldön, a Kárpátok
külső nyúlványainak aljában húzódik.
Hétfalu így elveszítette hadászati fontosságát, lakosságának egy része lehúzódik Havasalföldre, az új határ mellé. Így
jött létre Hosszúmező (Campo longo),
és ezzel magyarázható a Kárpátok déli
lejtőire költöztetett székely telepítések
is (Siculeni - Székelyfalva). Ebben az
időben kezdenek Hétfaluba telepedni a
Havasalföldi oláhok is.
A középkori magyar királyság alatt
a határvédő rendszerhez, a bodzai, a
bodolai, az ósánci, a fűrészmezői, a
bolnok-tömösvölgyi, a cenki, a törcsvári
erődök mellett egy jól kidolgozott hírlánc
is működött. E hírlánc egyik része volt a
lármafa (A Nyén határában levő Lármafa
helységről 1788-as írásos dokumentum
is tanúskodik). A Hétfaluhoz tartozott
lármafarendszerhez tartozott a bodzai
lármafa, csukási lármafa (Üvöltő hegy),
a kecskelábi lármafa, a türkösi lármafa,
amik az információkat a Barcaság központjához továbbították. A hírlánc másik
részét az őrtüzek, a tűzjelek szolgáltatták.
Mindezek tudásával felvértezett és felhatalmazott plájás-határőr védte a határmenti
bércek ösvényét (Öreg paláj, Nán paláj).
A hétfalusi plájásság intézménye már
a társadalom rétegződéséhez vezetett.
Veszély esetén mind a hét falunak volt
egy, a hegyekbe „rejtegetett” menedéke.
Pürkerec, Zajzon, Tatrang falvaknak a
Zajzon völgyének a Csukáshoz tartozó
része (Bali-boglyái, Ördög keze, Ördög
árok, …), Hosszúfalunak az Ördög völgye,
Teszla, Tigájok, Csernátfalu és Türkösnek
a Garcsin völgye – Nagykőhavas, Bácsfa
lunak a Kőba völgye.
Idegen betörések, rablások pusztították
Hétfalut és lakosságát (1353-ban tatárok,
1421-ben törökök, 1432-ben törökök és
oláhok, 1529-ben törökök és moldvaiak,
1552-ben moldvaiak, 1622-ben törökök,
1655-ben tatárok, 1658-ban tatárok és törö
kök, 1678, 1689, 1690, 1696, 1758, 1767,
1782, 1788, 1794, 1837, 1848-49 románok,
oroszok, osztrákok és 1916 ami a láncolat

végére pontot tett.) Végigpusztított a pestis,
ami kegyetlenül tizedelte a lakosságot (1480,
1494, 1510, 1566, 1572, 1602-1604, 1622,
1633, 1646-1648, 1677, 1712, 1717-1719,
1737, 1757, 1787). Hasonlóan a kolera is
(1831, 1848), sáskajárás (1338, 1542, 1611,
1646-1647, 1780), árvizek (1508, 1605,
1613, 1614, 1619, 1716, 1719, 1731, 17521754), szárazság (1717-1719), földrengések
(1472, 1545, 1590, 1594, 1802), tűzvészek,
medve és feketekeselyű invázió.
A természetes szaporulattal ezen vesz
teségeket nem mindig lehetett pótolni. Az
utánpótlást sokáig Székelyföld biztosította
(lásd a családnevek eredetét is). A magya
rok népességmozgását 1498-tól Brassó
szigorúan korlátozta, míg a juhászkodással
ideszivárgó románság népességmozgását
századokon át nem korlátozta semmi, sőt
Brassó támogatta is.
1765-ben, Hétfaluban 4011 magyar élt,
közülük sokan beálltak az újonnan meg
szervezett határőr ezredbe. Ez jelentős
változást hozott a hétfalusiak életében.
Addig egyik részük plajásként őrizte a
Kárpátokon átvezető ösvényeket, másik
részük darabontként Brassó város zsoldos
katonái lettek. 1838-ban, Hétfaluban 9006
magyar élt. 1849 után Brassó elvette a
csángóktól az erdőket, legfőbb jövedelmi
forrásukat. Hosszú pereskedés után, a XIX.
század végén Hétfalu kénytelen erdőinek
egyharmadáról lemondania, Brassó javára,
csakhogy a többit használhassa. 1880-ban,
Hétfaluban 10 872 magyar élt.
A hétfalusi csángók híres fuvarosok vol
tak, Bukaresten keresztül, Bécsig és Dri
nápolyig szervezetbe tömörülve, többen
összetársulva karavánokban fuvaroztak,
fegyveres őrség kíséretében.
Mások, iparosként Bukarest felé veszik
útjukat, ahonnan megtakarított pénzükkel
hazatérve, Hétfaluban építenek maguknak
kőházakat, a régi faházak helyett. Brassó
és Predeál között 1879-ben megindul a
vasúti forgalom, ami hátrányosan érinti a
fuvarozást. Ezután a lakosság egy jelentős
része Regátba megy dolgozni, s nagyon
sokan ott is maradnak, és elrománosod
nak. 1869-1910 között 4000 evangélikus
csángó-magyar vándorolt ki Hétfaluból.
Szomorú végű, de egyben dicső fe-

jezete a hétfalusi csángók
történetének az 18481849-es szabadságharc.
Hétfalu népe ig ye
kezett visszavenni az
erdőségét, megtagadta a
hűbéri szolgáltatásokat.
Brassó katonaságot kül
dött a lázadók ellen, s
vezetőiket letartóztatta. A
császárpárti brassói szász
patriciúsoknak sikerült
elhinteni a bizalmatlan
ság és gyűlölet magját az
addig testvéri egyetértés
ben élő hétfalusi magyarok
és románok között.
Az Agyagfalvi Székely
Nemzetgyűlésen Hétfalu
csatlakozik Háromszék
hősi önvédelmi harcához.
A hazaérkező csángó
Borica: festett, díszített kuka álarc
küldöttséget Brassó letar
tóztatja. A küldöttség tagjai voltak: Borcsa
nagy Mihály, Bacsó András, Veres Mihály,
András és Gócza János (Bácsfalu), Kuvacz
Antal István, Tóthpál István, Marin János,
András, Jakab Mihály és Kiss András (Tür
Ifj. Szászgyörgy István, Behes István, id.
kös), Borcsa István és Plása András (Cser
Papp János, Szászgyörgy István, Antal Ba
nátfalu), Veres Gaudi János, Magdó Samu,
csó Mihály, Vereske Mihály, Molnár János,
Csukás György, Giró János és Dávid János
Buda András, Szász Kurucz János, Székely
(Hosszúfalu), Csabai István, Jakab Mihály,
Pajor Mihály, Csarmazi Márton, Dénes
Váncsa János és Miklós György (Tatrang),
János, Soós Márton, Szász György, Deák
Foris István és Miklós Samu (Zajzon),
Józsi Péter, Bölöni Lajos, Köpefalnagy
Papp István és Piroska Márton (Pürkerec),
András, Tóth Mihály, Sávai János, Vajda
Sala István, Mózes Miklós és Jakab Samu
Csabai Márton, Czigány György, Csukás
(Krizba), Bölöni Imre, Szebeni Miklós és
András, Dávid István, Váncsa Péter, Csere
Szentpáli József (Apáca), András Márton
Péter, Csere Mihály, Páva János György,
és Pál István (Barcaújfalu). Több hónapi
Kajcsa József, Szonda Tamás, Váncsa
zaklatás és fogda után Bem tábornok felSamu, Sükösd Sámuel.
mentő serege szabadította ki őket.
A megpróbáltatások 1849. márciusában
A polgárháború kitörése után Brassó
érnek véget, amikor Bem tábornok elker
fizetett martalócai és a román tribunok
geti a császári seregeket Brassóból.
1848. december 14-én és december 23-án
A hétfalusiak ekkor szervezik meg a
megrohamozták a védtelen Hétfalut, 51
126. honvéd zászlóaljat, mely 1849. június
csángó vértanút mészárolva le. A lakos
19-20-án Kiss Sándor vezetésével (1500
ság egy része a Kőba völgyében található
főnyi sereg) megküzd Lüders cári generális
sziklaodúba menekül.
(28000 főnyi) orosz seregével. A csata ki
A vértanúk névsora a következő: Jakab
menetelét szász árulás gyorsítja ellenünk.
János, Mezei István, Lőrinc István, Veres
Alig száz csángó honvéd két napig védte
János, Blőz István, Papp Mihály, Tóthpál
Brassó várát Lüders serege ellen. Két csán
János, Musát György, Vereske János,
gó század Törcsvárat védte és egy csángó
Gödri István, Simon János, Mezei János,
század Fogarasnál állította meg Lüders
Benedek András, ifj. Benedek András, Fal
seregét. (Folytatása a 2. oldalon.)
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• Fülöp Károly

Szemelvények a székelyzsombori könyvtár történetéből
Az utóbbi évek során két alkalommal is
szembesülnöm kellett „kulturális előítéle
teim” egyszerű és közvetlen cáfolatával.
Mindkét alkalom rangos kulturális ese
ményhez kapcsolódik.
A két egymást követő székelyzsombori
Nyírő-nap alkalmával szervezett könyv
standot, illetve a kiállított könyvcímeket
és a falusi viszonylatban túl gazdagnak
vélt kínálatot szemlélve szorongva vártam,
lesz-e elegendő érdeklődő, vásárló. Piron
kodva hallgattam a kiállítók summázó
véleményét. Aggodalmam hiábavalónak
bizonyult, mert sok volt az érdeklődő,
könyvet vásárló bácsi és néni is akadt
bőven, sőt vásároltak a középkorú és ifjú
székelyzsomboriak is. Így érthető, hogy
szorongásom lassan büszkeséggé minősült
át. Most már tudom, hogy tévesen ítéltem
meg az adott helyzetet. Nem is annyira a
faluközösség könyv iránti érdeklődésének
hanyatlása, mind a vásárlás anyagi oldala
aggasztott. És íme, a könyv szeretete, a
könyv, az alkotó elme iránti tisztelet és az
olvasásnak a faluban meg ma is élő hagyo
mánya győzött. A népes vásárló közönség
nem riadt vissza az amúgy sokakat elret
tentő vételártól.
Igen, az olvasás hagyományát említettem, mint a közösségben tudatosan
továbbélő szellemi örökséget, amelynek
kezdete Székelyzsomboron az 1870-es
évekre vezethető vissza. Id. Rozsondai
József, a falu egykori lelkésze írja: ,,Az
1870-es évek alatt egy kisded olvasó
könyvtár is alapult a nagyobb gyermekek
használatára.” Egy későbbi bejegyzés
alapján: „Ugyan ő (a falu evangélikus
lelkésze) ajándékoz a nagyobb iskola-terem számára 1880 évi Márcz. 31-én egy
nagy, festett, álló faszekrényt, a taneszközök
és iskolai könyvtár bennetartása végett.”
(Rozsondai József: Emlékkönyv-kézirat,
Székelyzsombor egyházi levéltárából,
139., 336., o.)
Egy, a könyvtáralapítás tényét közvetett módon megelőző dokumentum, az
„1559-dik Esztendőtől fogva 1720-dik
Esztendőig való Visitatio Articulussainak
Extraktussok” a „közönséges hallgató
ságra nézve” a 11. paragrafusban a követ
kezőképpen fogalmaz: „Nevezetesen az ő
keresztény életek jó rendbe való vételére
szolgál ím ez, hogy az ő gyermekeiket (...)
az Úrnak félelmében felneveljék, nem tsak
téli, hanem, amennyiben lehetséges, nyári
időben is az oskolába jártassák, ő nekiek
megkívántató könyveket szerezzenek, és
hálában való magok mentegetésével magokat ki ne szólják, mire nézve kellene gyermekeiket az oskolától elvonniok? De való
az is, hogy (...) önekiek énekes könyveket
szerezzenek. (...) Hogy mindnyájan, mind

öregek, s mind ifjak a D E Luther Márton
kis katekismussát (...) magok házoknál is
szorgalmatoson tanulják...”
Azonban hogy is birkózzanak meg az
ifjak és öregek az egyházi énekek és a kate
kizmus olvasásával, tanulásával, ha az „os
kolai tanítók” nem végzik lelkiismeretesen
mindennapi munkájukat. Az ő munkájukról
többek között ezeket olvashatjuk: „Az
oskolai tanítók kötelességek szerint tartoz
nak: (...) Az oskolában a gyermekek körül
szorgalmatosan és rendesen forgolódni,
hogy azok vezéreltessenek az imádkozásra, olvasásra, írásra, számvetésre és a
kátekismusi tanúságnak gyakorlására...”
(Szeli József: Extractus Articulorum Visitationis, 1760, Székelyzsombor egyházi
levéltárából).
Az említett kéziratokon kívül találunk
olyanokat is, amelyek a XVIII. század
végéről, vagy a XIX. század elejéről ma
radtak az utókorra, mint féltve őrzött, sokat
lapozott családi ereklyék. Egyik közülük a
vajákosság teljes fogalomköret kimerítő,
közönséges gyógymódokat rögzítő recept
gyűjtemény, amely 116 oldalon tárgyalja
a különböző betegségek gyógyításának
tudományát, felvonultatva a receptek el
készítéséhez szükséges alapanyagok teljes
tarházát a nyúlhájtól a herbateáig, a hold
fogytakor füstölt sárgarépától az izsópig.
Míg az előbbinek szerzője ismeretlen, addig
az 1831-ben keltezett Hasznos Újságok
című négyoldalas kézirat szerzője, Rigó
István falujegyző többek között az 1702ben 112 éves korában elhunyt „Velentzei
Consul” népes családjáról, Napoleon egyiptomi táborozásáról valamint a rózsabor
készítéséről tájékoztatja a nyájas olvasót.
Szinten Rozsondai Józseftől tudjuk, hogy
Zsomboron, meg az 1868-as országos
népiskolai törvény életbeléptetése előtt,
1858 őszen „olvasó könyvekül mind a fiú-,
mind a leányiskolában a kisebbeknél kü
lönféle regi ABC-ék, a nagyobbaknál pedig
kizárólag csak az énekes könyv és Újtestamentom használtattak. E célszerűtlen,
régi ABC-és könyvek helyébe nemsokára
behozatott Indali Péter ABC-és olvasó
könyve, a nagyobb gyermekek számára
azonban – más olcsóbb olvasó könyv nem
találtatván – néhány évig még megtartatott
az énekeskönyv és Újtestamentom.”
1871 után került a helyi iskolába Gönczy
Pá1 ábécés olvasókönyve, valamint Gás
pár János Magyar olvasókönyve is. Aztán
1875-ben Belcz Albert, m. kir. tanfelügyelő
többféle könyvet is ajándékozott a zsombori iskolának. Valószínű, hogy ez lehetett
a már említett „kisded olvasó könyvtár”
alapításának éve, alapítója pedig maga az
ajándékozó, Belcz Albert.
Az 1908-ban készített iskolai leltár alap-

ján a tanítói könyvtár 95 darab könyvből –
tankönyvekből, korabeli szakkönyvekből,
gazdasági könyvekből, egyházi kiadvá
nyokból, illetve folyóiratokból (Néptanítók
Lapja 1868–1900) – áll. A tanítói könyvtár
legrégebbi kiadványa egy 1843-ban ki
adott Károli Biblia. Az ifjúsági könyvtár 48
kötetet számlál. Van benne Heine és Vajda
kötetet, történelmi, természetföldrajzi és
gazdasági kiadvány, azonban a legtöbb
mégis csak a mesék világába csábító Be
nedek Elek kötet.
Hogy olvastak-e a XIX.–XX. század for
dulóján a zsombori nebulók? Bizonyosan
igen, hisz a leltárkészítő Rether János tanító
zárómondata így szól: „Az ifjúsági könyv
tár a mellékelt jegyzek szerint 48 kötetből
áll, ezekből azonban több használhatatlan,
illetve elviselt állapotban van.” (Leltár a
székelyzsombori ág. hitv. evang. iskola
ingóságairól, Székelyzsombor egyházi
levéltárából).
A két világháború között és a második
világháború utáni időszakban a kezdeti
„kisded könyvtár” községi könyvtárrá nőtte
ki magát. Sajnos a szóban forgó időszakból
nem áll rendelkezésünkre semmilyen pontos adat a községi könyvtár példányszámait
és a kiadványok milyenségét illetően. Az
idősebbek elbeszélései alapján azonban
tudjuk, hogy 1948 után a helybeli pártaktivisták közbenjárásával a könyvtár több
értékes darabját elégették, vagy - és ez a
jobbik eset – kisajátították. A 60-as évek
végéig a községi könyvtár még működött
és a még megmaradt 800–1000 kötetnyi
könyv kielégítette az igénylők szükségleteit. Regi könyvtárlátogatóktól és személyes
tapasztalatból tudom, hogy különös nép
szerűségnek örvendtek a szépirodalmi
kiadványok, a történelmi, leíró földrajzi,
növénytermesztési és állattenyésztési tárgyú könyvek.
A 70-es évek elején a községi könyv
tárat felszámolták, és a még olvasható
állapotban lévő könyvekből hozták létre
az új iskolai könyvtárat. A magyar nyel
vű könyvek – rongált állapotuk miatt is
– fokozatosan leíródtak. A 80-as években
vásárolt könyvkészlet többnyire román
nyelvű volt. Ezt igazolja az a leltári ív is,
amely az említett időszakban készült. Így
aztán az újból „kisdeddé” zsugorodott
könyvkészlet ismét egy „nagy, festett, álló
faszekrénybe” kényszerült.
1994 januárjában szereztünk tudomást
a Magyar Könyvkiadók és Könyvter
jesztők Egyesülete által létrehozott Pro
Hungaris Kulturális Értékközvetítő Ala

pítvány támogatási szándékáról, valamint
a támogatás feltételeiről. Az említett ala
pítványhoz eljuttatott pályázatunk pozitív
elbírálásban részesült, és abban a megtisz
teltetésben volt részünk, hogy a székely
zsomboriak számára kiutalt alapítványi
könyvcsomagot a bukaresti Magyar Kultú
ra Házának képviselője személyesen juttat
ta el Székelyzsomborra. Az adományozott
könyvkészlet a helybeli Evangélikus-Lut
heránus Parókián kapott helyet.
Úgy tűnik, hogy a falu lakosságának
egy része továbbra is igényli a folyamatos
könyvtárszolgálatot. Ennek az igénynek
a kielégítését biztosítja az újabb egyházi
könyvtár, amely ugyanazt a nemes célt
szolgálja, mint közel 140 éve alakult elődje,
a székelyzsombori Evangélikus Felekezeti
Iskola „kisded olvasó könyvtára”.

• Bencze Mihály

A barcasági...

(Folytatás az első oldalról.)
Hétfalu részvétele a szabadságharcban,
hozzájárult a megalázott, évszázadokon
keresztül jobbágysorba taszított nép
önbizalmának megerősödéséhez, felemelkedéséhez.
Az ide telepedett magyar tanítóknak
köszönhetően a csángók anyagi és
szellemi jóléte gyors fejlődésnek indult.
Nemcsak olvasni tanították a gyermekeket, hanem felébresztették nemzeti
öntudatukat is. Iskola működött minden
faluban. Türkösben, katolikus elemi
iskola is volt.
A csángó oktatásról az első okirat
1542-ben tesz említést.
1862-ben megalakult a Népfőiskola,
amely 1872-ben Faragászati iskolává
alakult át, (ezt végezte el Istók János
szobrászművész is) és országos hírű iskolaként működött. 1883-ban mindenik
faluban óvoda is működött.
1891-ben elindult a kisvasút, Brassó
és Négyfalú között (ezt 1957-ben
felszámolták).
1910-ben Hétfalunak 12 000 magyar
lakosa volt. (Vége.)
Lapszámunkat az
Illyés Közalapítvány
támogatta.
Lapszámunkat a
Nemzeti Kulturális
Örökség Miniszté
riuma támogatta.
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Koszta István életrajza

Koszta István tanár, nevelő Hétfalu okta
tási, nevelési és művelődési életében kima
gasló tevékenységet fejtett ki, életművével
hozzájárult népszokásaink, különösen a
Borica-tánc ápolásához.
1949. február 23-án született Tatrangon,
Koszta István (tarangi) és Buna Ilona (zaj
zoni) első gyermekeként. Az elemi iskolát
Tatrangon, a középiskolát Brassóban, az
akkori Unirea elméleti líceumban végezte,
a főiskolát ugyancsak Brassóban biológiamezőgazdaság szakon.
Tanári pályafutását Gelencén kezdte, ahol
már aktívan részt vett a kultúrális életben.
Gelencén ismerte meg Fitori Ilona zene
tanárnőt, akit 1973 október 6-án feleségül
vett. Három évet töltöttek Gelencén, majd
családostól hazajött szülőfalujába.
Tatrangon 32 évet tanított. 1971 és 1976
között a zajzoni, 1986 és 1988 között a
bodolai iskolában is betanított. 12 évet ali
gazgató volt a tatrangi iskolában. Munkáját
lelkiismeretesen végezte, a magyar ajkú
gyermekek sorsát, jogait a szívén viselte.
Tanári pályafutása alatt kultúrmunkával
is foglalkozott, művelődési igazgató volt
1980–1982 között.
Több mint 70 vidámjelenetet mutattak be
irányítása alatt a tatrangi magyar fiatalok,
színjátszó csoportjával 1986-ban megyei
első helyet értek el.
Életét átszőtte a szülőföld iránti szeretet, a
barcasági csángó-magyar kultúra kutatása,
felelevenítése. Néhai Seres András folk
lorkutatóval gyakran közösen szerveztek
folklórműsorokat. 1981 és 1989 között a
tatrangi szabadegyetem vezetője volt.
Az 1980-as években vendégszerepelni
voltak a Barcaság falvaiban. Brassóban is
több alkalommal felléptek a Redut színpa
dán. Többször szerveztek közös előad ásokat
Reiff István tanárral. A közös műsorok
plakátján ez állott: „Búzavirág a Tatrang
völgyében”. Az ilyesfajta fellépéseknek
köszönhetően a tatrangi borica híressé lett

először Erdély tájain, majd a későbbiekben
Magyarországra is eljutott. Budapesten is
„eljárták” a boricát a Halászbástyán. A ké
sőbbiekben Halász Péter és a Duna TV stábja
készített számos esetben interjút, filmet a
boricáról. Számos írása jelent meg a közismert
Művelődésben, a Brassói Lapok hasábjain, a
Tánctudományi Tanulmányokban (Budapest
1989), Honismeret (Budapest 21. évf. 6. sz.
1993), Családi Tükör (1993).
Munkássága hozzájárult a barcasági csán
gó-magyar kultúra felelevenítéséhez, továb
badásához. A boricáról nemcsak beszélt, írt,
hanem táncolta is, ha kellett.
Ősi szokás szerint esztendőről-esztendőre
aprószentek napján (dec. 27.) járták a bori
cát a fiatalok irányítása alatt. Több mint 120
fiatallal ismertette meg a boricát 1985–2002
között.
A boricajárással évről-évre részt vettek
táncháztalálkozókon, hagyományőrző ren
dezvényeken: Sepsiszentgyörgy, Marosvá
sárhely, Gyimesközéplok, Szelykefürdő,
Vargyas, Alsócsernáton, Brassó, Négyfalu.
1990–1994 között többször is vendégszere
peltek Magyarországon (Pilisen és Orosházán).
A magyarországi kiszállásokat az akkori idők
tatrangi evangélikus lelkészével, áldott emlékű
Antal Lászlóval közösen szervezték.
Az a tény, hogy a barcasági csángó-ma
gyarok egyetlen tisztán fennmaradt népszo
kása, a boricajárás népszerűvé lett, neki is
köszönhető. Neves néprajzkutatók keresték
fel a változások után: Pávai István, Halász Pé
ter, Könczei Csilla. Az utóbbi szinte minden
boricáról szóló írásában hivatkozik Koszta
Istvánra.
Az iskolás gyerekekkel részt vett több
alkalommal történelmi vetélkedőkön a négy
falusi Zajzoni Rab István középiskola szer
vezésében (1848, Csernátfalu ev. templom,
Templom és iskola, Csernátfalu ev. templom).
Aváltozások után, 1990-től a frissen alakult
RMDSZ oszlopos tagja volt.
Az egyház életében is jelentős szerepet töl
tött be, a tatrangi evangélikus egyházközség
jegyzője volt, majd a romániai evangélikus
egyházkerület közgyűlésének fegyelmi bizottsági tagja.
Szabadidejében kertészettel, zöldség- és
virágpalánta neveléssel és árusítással is foglal
kozott. Jelenleg betegnyugdíjas. Két gyerek
kel és három unokával áldotta meg az Isten.

Disznóvágás
Nagybácsim a lábát fogta, Sanyi a far
kát markolta, Édesapám szúrni akarta,
Oli a lábast eldobta...
Jaj, Istenem, lesz-e kolbász, májas,
veres, finom falás?
A cseka a lábasba nem jutott, mert
erősebb volt, s elfutott...

Kilenc kövér
bárány meg egy
sovány berbécs

Mikor én gyermek voltam, őriztem kilenc bárányt meg egy berbécset a mezőn.
Megyen el a gazdag szász bíró ott mezőn
és megszólít engemet:
– Hát te fiúcska! A bárányok miért olyan
kövérek és a berbécs olyan sovány?
Megmondtam a gazdag bírónak:
– Hogyha a bíró úrnak kilenc gyermeke
volna és mind a kilencet ellátná, maga se
volna olyan kövér, mint most.
A gazdag bíró nem mutatta, hogy harag
szik, de én láttam, nem tetszik, amiért így
megfeleltem neki. Azt mondta:
– No, én látom, hogy ügyes gyermek
vagy! Gyere holnap reggel hozzám, én
is adok neked kilenc bárányt meg egy
berbécset, hogy őrizzed azokat is. Hadd
lám, az is olyan sovány lesz? De én mán
tudtam, mit akar vélem. Két gonosz ku
tyája volt, két roppantott nagy veres kutya,
s azzal össze akart szakíttatni engemet.
Hát csak szokotáltam ott a mezőn, hogy
is járjak túl az eszén? Megfogtam egy
kis nyulat, bétettem egy zsákba. Vittem
magammal másnap reggel.
Mikor odaérek a gazdag bíró házához,
hát ugrik nékem a két veres állat, hogy
menten szétszaggassanak. De nem fu
tottam el, nem is rejtőzködtem, hanem
kieresztettem a kis nyulat a zsákból. A kis
nyúl elfutott, a kutyák utána. Azóta tán még
az Óperenciás tengeren is túlfutottak.
A gazdag ember a tornácon könyökölt.
Látta, hogy elbántam a roppantott nagy
ebekkel. Beszólt mindjárt a szolgálójának:
– Vidd le a fiút a pincébe, adj neki vagy
két pohár bort s ha megrészegedik, verd
meg jól!
A szolgáló levitt a pincébe: Volt ott annyi teméntelen hordó, a hordókban meg
annyi teméntelen bor, hogy egy ezred
katonaságnak is elég lett volna. Nekem
is adott két pohárral. Azt mondtam, adjon
még egy harmadikot is. De nem ittam meg
egyet se, hanem béöntöttem a kebelembe
s tettem magamat, mintha részeg volnék.
Akkor vette a korbácsot, hogy üssön. Én
meg szaladtam a hordók között, osztán
amelyikből a bort adta, abból kirúgtam a
csapot. Folyni kezdett a bor. A szolgáló
megijedett, hogy mit csinál a gazdája véle,
ha elfoly a drága itóka. Bédugta az ujjával
a lyukat. Én aztán elvettem a korbácsot,
úgy istenigazában legyezgetni kezdtem
véle a hátát. Ijedtibe úgy eltátotta a száját,
hogy a bor is elfolyt, ő is ottmaradt, mint
egy sóbálvány, a hordó mellett.
Én meg osztán körültekingettem a
pincében. Hát látom, hogy fel vannak
akaszgatva rendre a szalonnák meg az
oldalasok.

3. oldal
• Zajzoni Rab István

Az örök-élő fák
Ázsiában ezüst vizek partján,
Virágföldbe származott a mag,
Mit az égből, az isten kezéből
Hoztak le a szentelt sugarak.
Virágföldben a mag megfogamzott,
S megszülé a föld az élő fát,
Napsugár és levegő sietve
Szövék rá a legszebb zöld ruhát.
Virágföldben, ezüst vizek partján
Virult a fa sok, sok századig,
Gyümölcséből csemeték növének,
Idővel sudár lett mindenik.
S az élő fák ég felé nyulamló
Serege oly szép, oly büszke lőn!
Az ég gyémánt-gyöngyökkel raká meg,
S szivárvány fénylett a gyöngyökön.
Rabló nép jött bárddal és baltával,
Virágföldre dőltének a fák,
Ezüst vizek letarlott parttal a
Lombhősöket zúgva siraták.
A természet ily fiak vesztére
Megidézé bosszuló hadát:
A viharok kelettől nyugatig
Eltomboló barna táborát.
Barna tábor fölszedé a dőlt fák
Szerte fekvő gyümölcs-magvait,
És elvitte messze, messze földre,
Hol a nap teremti bábjait.
A jó magból jó fák serdülének,
Büszke sasok laknak ágain;
És mit árt, ha mérges, gyilkos pókok
Hálót fonnak itt-ott lombjain?
Azért a fák virulnak örökre,
Mert nem veszhet soha ki a mag,
Mit az égből, az isten kezéből
Hoztak le a szentelt sugarak.
Gondoltam, csinálok én magamnak egy
disznóbőr-köntöst. Két oldal szalonnába
lyukat fúrtam a bicskámmal, hogy olyan
legyen, mint egy ujjas, osztán felvettem
magamra, mint egy ruhát. Mentem fel az
udvaron.
A gazdag bíró a tornácról nézte, hogy
sirülök kifelé. Mondtam néki, hogy felvet
tem a szárikámat, mert igen sajog a hátam.
Azt mondja a gazdag bíró:
Most asztán kaptál, ugye? Megemlege
ted egy, darabig!
Én is mondtam:
– Ha anyám megbecsüli, karácsonyig
zsíroz belőle.
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Felső-Fehér vármegye
Erdély Nagyfejedelemségének volt egy
különös vármegyéje, mely az akkori kor
szintjén egyedülálló módon oldotta meg
a területi autonómia problémáját. Ez volt
Felső-Fehér vármegye, 1744-ben vált ki
Fehér vármegyéből, és 1876-ban beolvadt
Nagy-Küküllő, Brassó, Háromszék, Udvarhely, Fogaras és Szeben vármegyékbe.
Miért volt különös ez a vármegye, miért
jött létre, és hogyan oldotta meg a területi
autonómia kérdéskörét?
A határok védelmére rendelt székelyek,
csángók és szászok állandó katonai szol
gálatot teljesítettek, s e szolgálat fejében
privilégiumokat kaptak. Szabadok voltak,
nem voltak jobbágyok, mind az Erdély más
területén élők. Közigazgatásuk is sajátos
volt, a Királyföldet (Szász Univerzitást)
alkották a szászok, illetve székekbe tömö
rültek a székelyek.
A székely székek élén a királybíró állt,
aki kormányozta az egységet, s munkájáért
felelősséggel egyedül a királynak tartozott.
A székek és a Királyföld párhuzamosan
létezett a vármegyék mellett, nem tartozott
azokhoz, külön életet élt a szász közig az
gatás, a szék és a vármegye.
A közigazgatás kérdésköre akkor kezdett
bonyolulttá válni, amikor a katonarendiek
birtokokra tettek szert, vagy a székek és a
Királyföld területére főúri osztályhoz tar
tozott birtokosok telepedtek le, ott kaptak
birtokot. Vagyis a társadalmi tagolódás
behatolt a szabad területekre is, elkülönült
pl. a székelyeknél a primor réteg, melynek
egyes tagjai az arisztokráciába emelkedtek,
birtokokat kaptak a székek területén, me
lyeket jobbágy munkaerővel műveltettek
meg. Így megjelent a jobbágyság rétege e
privilegizált területeken is. Egy-egy nagy
birtok a hozzá tartozó jobbágyfalvakkal.
A katonarendiek, kisbirtokosok, a főúri
osztály és a birtokaikon dolgozó jobbágyok
között belső viszályok merültek fel.
A kérdést valahogy orvosolni kellett. Így
született meg Felső-Fehér vármegye. És
miért volt különös ez a vármegye? Azért
mert területében nem volt összefüggő.
Felső-Fehér vármegye számos egymás
tól elkülönített s szétdarabolt területből
álló vármegye volt. A szabad területeken
kialakult jobbágyfalvakat – a főúri birtokkal együtt – különítették el, vonták ki a
királybíró hatásköréből, s ezekből alkották
meg a jellegzetes, összefüggő területet nem
alkotó, szétszórt szigetekből összetevődő
Felső-Fehér vármegyét. Az addigi Fehér
vármegye (Gyulafehérvár székhellyel) így
Alsó-Fehér és Felső-Fehér vármegyévé
alakult.
A 19 kisebb-nagyobb foltban, de jól
körülhatárolhatóan, sokszor egy-két falut
leválasztva a többségi területből öltött testet

ez a közigazgatási egység, melynek volt
főispánja, alispánja, teljes adminisztrációja, vagyis önkormányzata. Összterülete
1733,6 km2, volt, 1870-ben 58 077 lakossal
rendelkezett. Székhelye 1849-ig Mártonfalva volt (Martinsdorf, Metiş – Szeben
megye), 1849 után pedig Erzsébetváros,
Apafi Mihály szülővárosa (korábban
Ebesfalva, Dumbrăveni, Ibaşfalău, Elisabetopole, Elisabethstadt, Eppeschdorf,
Elisabetopolis – korábbi nevét az „eb”ekről kapta, 1733-ban lett Erzsébetváros,
az örmény katolikus plébánia védőszentje,
Árpádházi Szent Erzsébet után).
A 19 kisebb-nagyobb folt a következő
volt: Kézdiszék kellős közepén egy pici
sziget Kanta, egy másik Peselnek (Kéz
dikovár); Sepsi-, Kézdi- és Kászonszék
között egy terjedelmesebb nyúlvány: TorjaKaratnától, Bükkszádig; Sepsiszék nyugati
peremén: Előpatak, Árapatak, Hidvég;
Udvarhely- és Sepsiszék peremén: Felsőés Alsórákos; Brassó környékén: Hétfalu,
Törcsvár környéke; Fogarasföld peremén
több kis folt: Halmágy, Kóbor, Moha;
szétszórtan a Királyföldön, el Nagyszebenig: Bólya (vagy Bolya, Bolyai Farkas
szülőfaluja), Szakadát vidéke, sőt azon is
túl, Szászváros felé; az egykori Hunyad
vármegye határán: Kápolna és környéke.
A települései: Almakerék, Alsóbólya,
Altorja, Apáca, Árapatak, Asszuág (Bólya közelében, eltűnt), Bácsfalu, Bese,
Bodola, Bojcza, Budimbach, Bürkös,
Czenczerfelt (Tolmács vár birtoka, eltűnt),
Ecsellő, Erősd, Felek, Fehéregyháza
(Szászfehéregyháza a Kosd-patak mellett), Fehéregyháza (Weisskirch, Segesvár
közelében), Felsőbólya (Bólya közelében,
eltűnt), Feltorja, Fogaras, Föczentelke,
Galac, Galusdorph, Gerebenc (Árapatak és
Hídvég szomszédságában, eltűnt), Gecés,
Gorozdorph, Graphendorph, Hanuspatak
(Szászfehéregyháza szomszédságában,
eltűnt), Héjjasfalva, Hétur, Hidegvíz,
Hidvég, Hortobágy, Hosszúfalu, Ingodály,
Kakova (Nagydisznód környékén), Kakova (Szászsebes környékén), Kápolna,
Kapus, Karatna, Keresd, Királyhalma,
Kissebes, Kistolmács, Kövesd, Kripzbach (Omlás vár közelében), Krizba,
Latina, Latorvár, Longodár, Márkos,
Mártonfalva, Mihályfalva, Moha, Nádas,
Nagyfalu (a Sebes-pataknál, Péterfalva
szomszédságában), Negfalu (a Kisse
beshez tartozó egyik román falu), Nyén,
Oláhivánfalva, Omlás, Oplid (Szászfe
héregyháza szomszédságában, eltűnt),
Peselnek, Péterfalva (Hidegvíz közelében),
Péterfalva (Szászsebes közelében), Plopy
(Tolmács vár környékén), Porcsesd, Pürke
rec, Rakovicza, Reuka (Tolmács környé
kén), Répafalva (a Hideg-patak melletti Pé

terfalva szomszédságában, eltűnt), Réten,
Rudály, Saldorf, Salko, Sárkány, Sárpatak,
Sebes, Slavendorf, Stino, Szárazpatak,
Szederjes, Szentmihályfalva, Tatrang,
Tohán, Tolmács, Törcs, Türkös, Újfalu,
Vecsérd, Vessződ, Volál, Zajzon, Zernyest,
Zlanfalva, Zoltán, Zsombor (Árapataka és
Hídvég szomszédságában, eltűnt).
1869-ben alakult kereskedelmi és iparka
marájának székhelye Brassó lett.
Az 1867-es kiegyezéssel vége szakadt
Erdély három évszázados különállásának.
A kompromisszum egyik alapfeltétele ma
gyar részről éppen az 1848-ban elfogadott
Unió maradéktalan érvényesítése volt. Az
egyesítés után a közigazgatási rendszer
egyre bonyolultabbá vált, szükségessé vált
Magyarország újratagolása. 1870-ben, a
42. sz. törvényjavaslattal megkezdődött
a közigazgatási újrafelosztás. Háromszék
Brassó megyével való egyesítése az
erdélyi közigazgatási rendezés központi
kérdésével lépett elő.
A barcasági magyarság nagy reménye
ket fűzött a Háromszékkel való egyesítés
gondolatához. 1876 áprilisában ennek
a kétségekkel teli optimizmusnak adtak
hangot: „...általános örömet keltett a
barcasági magyarságban Háromszék
felirata a kikerekítés tárgyában. A magyar
nemzet hibás eljárása, miszerint idegen
közigazgatás alá bocsátotta, hol hosszú
időn keresztül más nemzetiségnek fejős
tehene lett, ősi szabadságából kiforgatták
és rányomták a jobbágyság bélyegét. Az
országgyűlés bölcs intézkedésétől függ
jelenleg a barcasági magyar népünk jövője,
megerősödése. 1870 óta annyi deputáció
ment Pestre, annyit siránkoztak Brassó
nyomorgatása ellen. Eredmény semmi, a
szászok újra lefoglalták a tömösi erdőket,
melyeket soha nem bírtak, sem őriztettek.
Bármint óhajtjuk a két megye egyesülését,
nem táplálunk semmiféle reményt ennek
lehetősége felől. Mondja ki az ország, hogy
jobbágyok vagyunk, ami legyen, ez esetben
váltson meg az ország, mert megváltotta
az egész ország jobbágyait és fizessen
Brassónak néhány milliót. Háromszék
tiszelt közönsége és országos képviselői
mozdítsanak meg mindent érettünk.
Háromszék határa kiterjedhet Apácától
Törcsvárig, s onnan Predeálig, innen le
Hétfalun magába foglalná a Zajzoni bor-

vizeket is. Nekünk a két megye összeolvasztásában tehát más érdekünk nincsen, csak
az, hogy megmeneküljünk Brassó mostoha
atyáskodásától.” (Nemere, 1876)
1876. május 18-án az országgyűlés
közigazgatási bizottsága élén vita tárgyát
képezte Háromszék megye területi sza
bályozása is. Ez alkalommal olvasták fel
a hétfalusi magyarság 600 aláírással meg
erősített kérését – a Századosperre hivatkozava –, amelyben Háromszékhez való
csatlakozásukról értekeztek. Tisza Kálmán
belügyminiszter nem tartotta méltányosnak
a Brassó körüli falvak Háromszékhez való
csatolását, mindkét megyét életképesnek
tartotta. A szavazásra bocsátott törvényja
vaslatot egyetlen szótöbbséggel fogadták
el. Hétfalu Brassóhoz került.
Háromszék vármegye a következő FelsőFehér megyei helységekkel gyarapodott:
Márkos, Nyén, Bodola, Bodza vidéke,
Lüget, Nyárospatak, Előpatak, Hidvég,
Árapatak, Erősd, Bükszád, Mikóújfalu,
Alsóvolál, Felsővolál, Karatna, Peselnek,
Szárazpatak. Ezek közül Nyén, Bodola,
Márkos, Bodzavám kéréssel fordultak a
belügyminiszterhez Brassóhoz való csat
lakozásuk érdekében. Így kerültek ezek a
települések Brassó vármegyéhez.
Az 1876 évi XXX. törvény megszüntette
a szász és székely székeket, ezeket az egy
séges megyerendszerbe tagolták.
A jobbágyfelszabadítással is indokolva
megszűnt a területi autonómiának e kiváló
példája, Felső-Fehér vármegye.
Erdély területén 15 vármegye alakult,
amelyek elnevezésükben őrizték múltjuk
hagyományait. A megyék élén mindenütt
a kinevezett főispán állt, mint a kormány
hatalom képviselője, míg az igazgatás
ügyeit a megyegyűlés által 6 évre választott
alispán és alárendeltjei, a járásokban az
ugyancsak választott szolgabírák intézték.
Csökkent a megyék önállósága és erősödött
a centralizáció. A megyegyűlés maradt a
parlament mellett az egyetlen vitafórum,
ahol az országos politika kérdéseivel is
foglalkozhattak, és határozatokat hoztak.
Felső-Fehér vármegye történetéről többet tudhatunk meg Barta János, Cserey
Zoltán, Edelényi-Szabó Dénes, Gazda
József, Kővári László munkáiból vagy a
Maros megyei levéltár 83-as fondjából
(Comitatul Alba de Sus).
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