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Kovács Lehel István

Múltidézés Négyfaluban
Kihasználva a tavasz nyújtotta meleget
és napsütést, bokros házkörüli tenniva
lóinkat félretéve, kirándulni indultunk
a Bolnokra. Nemcsak a kikapcsolódás
volt a kirándulás fő célja. Már jó ideje
hallottunk a bolnoki ásatásokról, régészeti
feltárásról, gondoltuk, a kirándulás mellett
megnézzük a helyszínen is azokat a falakat, amelyek valahogy gyerekkorom óta
mindig elkerülték a figyelmemet. Pedig a
Bolnokon igencsak sokszor jártam...
A régészeti feltárás azért is érdekes szá
munkra, mert nagyon sokat beszéltünk,
cikkeztünk a hétfalusi csángókról, a csángó
művelődésről, néprajzról, helytörténetről
stb., de oly keveset tudunk arról helyről,
amelyen ma is élünk. Kik voltak a csángók
előtt a lakói, milyen titkokat rejteget a mé
lyébe, mi volt itt a honfoglalás előtt?
*
A történet – legalábbis a régészeti feltá
rásról szóló – 2005-ben kezdődött. Mivel
személy szerint az előzményeket nem is
merem (nem voltam „beavatva”), kénytelen
vagyok a Polgármesteri Hivatal hivatalos
honlapján is meglévő, Cornelius Popa, a
Monitorul Expres újságírója által írt két
cikkre hivatkozni. Az első 2005. május 4-én,
a második 2005. július 20-án jelent meg.
A szerző arról számol be, hogy két amatőr
régész, Vlad Totoianu és Lucian Cosma or
vosok, a Bolnok oldalában – fák és mohák
alatt jól elrejtetten – évszázados, vagy akár
évezredes falakat, erődrendszert fedeztek
fel. Azonnal felröppent a feltételezés –
legalábbis Cornelius Popa cikkei szerint
–, hogy egy óriási dák erődrendszerrel van
dolgunk – sokkal nagyobb, mint a sarmize
getusai –, és egy dák kori szentéllyel (Kr.e.
kb. 40–Kr.u. 106). Már olyan elméletek
is napvilágot láttak az említett cikkekben,
hogy a várat (amely a Tömösi szorostól a
Bratoceai szorosig húzódott) két olyan dák
törzs építette, akik fellázadtak Burebista
ellen, és ezen a vidéken kerestek menedéket.
A Városi Tanács vizsgálatot kezdemé
nyezett. 2005. április 13-án Anghel Istrate
és Daniela Marcu Istrate régészek érkeztek
a helyszínre, és megkezdték a leletek
feltárását. Jelentésük (mely a http://www.
archweb.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=3495 honlapon olvasható) kitér

arra, hogy többrendbeli ásatást is végeztek,
az egyiket a Bolnok platóján (a menedékház
közelében), ahol XX. századi leleteket találtak: a II. világháború idején egy katonai
alakulat lövészárkokat, falakat épített ide.
Sokkal érdekesebbek viszont a követ
kező ásatások. A Máris útja közelében
lévő falakra tértek ki ezek a feltárások.
Egy olyan kőfalat találtak, amely semmiféle kötőanyagot nem tartalmaz, kőpor és
kődarabkák segítségével voltak összeillesztve a nagy kőtömbök. Egy másik lelet
feltehetőleg egy lakás, lakrész volt, egy
harmadik pedig egy kezdetlegesen, kézzel
kidolgozott kerámiadarab.
A munkálatok nagyjából itt le is álltak,
további, sokkal nagyobb feltárást javasoltak a régészek.
2006 őszén (október 30–november 18)
gyulafehérvári régészcsapat (Cristian Ioan
Popa, Radu Totoianu vezetésével) kezdett
egy nagyobb lélegzetű feltárásba.
A http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=3806 honlapon olvasható jelentésük szerint a Bolnokon feltárt
lakás, lakrész a Schneckenberg-kultúra
(csigahegyi kultúra) része, így Kr.e. kb.
2200–kb. 1700 között építhették.
Az ásatások egy szürke, díszítések nélküli,
kézzel megmunkált kerámiadarabot is feltár
tak, amelyet a régészek bronzkor (Kr.e. kb.
2200–kb. 1150) eleinek azonosítottak be.
A jelentés nagy terjedelemben foglalkozik a bolnoki várral. A várfal 884 m
magasságban kezdődik és felmegy a csúcsig, 1183 m magasságig. A várfal hossza
3,5 km, a körülkerített terület pedig 80
hektár nagyságú. Ezek alapján hatalmas
kiterjedésű védműről beszélhetünk! A
várfal átlagos vastagsága 1 m, a most is
látható résznek a magassága 30 cm és
1 m között váltakozik. A várfal katonai
és stratégiai ismeretek felhasználásával
épült. A régészcsapat munkahipotézise az,
hogy a bolnoki vár és a Tatárhányás egy
egységes erődrendszer alkotott. A Tatárhányás és a Tömös vízére leengedett kapu
elárasztotta, elmocsarasította a vidéket, a
lakosság a várba húzódott fel, az ellenség
pedig ezekkel szemben tehetetlennek bizonyult. Ilyen értelemben a vár építését a
régészek a XIII. századra datálják (1241

Kőfal a Bolnokon - Kovács Lehel István felvétele.
körül). Szó sem lehet tehát dák várról, dák
szentélyről. Magyar királyi várról, vagy az
akkori lakosság által épített parasztvárról
van szó. Ezt a feltételezést támasztja alá
az is, hogy a bolnoki vár alaprajza követi,
megegyezik a Cenken lévő magyar királyi
vár alaprajzával, amelyet a brassói szászok
bontottak le, Hunyadi Jánostól kérve engedélyt erre.
Domokos Pál Péter és más történészek
szerint a Cenk tetején magyar királyi vár
volt (Brassovia vára), benne Szent Lénárd
ról elnevezett templom, ugyanis a téglákon
ugyanannak a téglavető mesternek a mes
terjegye található, aki a Szent István-kori
első kalocsai püspökségi székesegyház
tégláit is vetette. Mások szerint a Cenken
lévő várat a Német Lovagrend építette
(ennek viszont ellentmond az a tény, hogy
a lovagrend kiűzéséért II. Endre a cenki
vár kapitányához fordult).
Attól függetlenül, hogy ki építette a Cen
ken lévő várat (akkoriban az első erdélyi
kővárak egyike), felvetődik az a kérdés,
hogy egy rendszert alkotott-e a bolnoki vár
ral? Minden jel arra utal, hogy a cenki vár,
a bolnoki vár egy időben épült, közöttük a
Tatárhányás, mint a védvonal része – kellett
legyen a két vár között mélyebb kapcsolat is.
A 2006-os feltárás választ ad erre a kér
désre is, ugyanis nemcsak a Bolnokon
végeztek ásatásokat, hanem más közeli pon
tokon is. A Négyfalutól dél-keletre lévő Dur
bav nevű dombon Wietenberg-kultúrához

(Kr.e. kb. 1650–1100) tartozó kerámiát és
településmaradványokat találtak. A domb
oldalon vármaradványokra is bukkantak.
Ha a Tatárhányás folytatásában átme
gyünk az E60-as főúton, majd a Tömösön,
a Batka nevű 708 m magas dombra érünk.
Batka valamikor Derestyének önálló része
lehetett, hisz például az 1850-es türkösi
római katolikus anyakönyvekben találunk
batkai bábasszonyokat, és Derestye mellett
Batka is fel van tüntetve a türkösi anyaegy
ház filiájaként.
A gyulafehérvári régészcsoport 2006ban a Batka dombon is végzett feltárást.
Jelentésük elolvasható a http://www.
cimec.r o/scripts/arh/cronica/detaliu.
asp?k=3805 honlapon.
A domb igencsak gazdag lelőhelynek
bizonyult, a csigahegyi-kultúra egyik te
lepüléshelye volt itt, gazdag kerámiama
radványokkal. Egy bronzkori kőmalmot is
feltártak itt a régészek. A csigahegyi-kultúrára jellemző bronzkori komplexumra
utalnak az itt feltárt lakások is, valamint a
megtalált nyílhegy és kanálmaradványok.
A számunkra meglepőbb viszont az,
hogy a Batka dombon is egy kővár ma
radványaira bukkantak. A régészek azt
feltételezik, hogy egy őrtorony lehetett itt,
amely a bolnoki várral és a Tatárhányással
közösen egy védelmi rendszert képezett.
Ehhez a védelmi rendszerhez tartozhatott
a Cenken lévő vár is.
(Folytatása a 3. oldalon.)
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H É T F A L U

Bálint András

B a r c a ú j f a l u
(Folytatás februári lapszámunkból.)
Súlyos volt az iga, mivel a város, amel
lett, hogy e népet gazdaságilag teljesen
kihasználta, még idegen, németajkú tiszt
viselőket helyezett a község és egyház
élére, hogy eltűntessen mindent, ami
magyar. Ma, négy és fél század után cso
dálattal tölthet el, hogy annyi keserves
megpróbáltatás és oly sok szenvedés után
is Újfalu a csángó magyar községek so
rában foglal helyet.
*
A feljegyzésekben Újfaluval együtt
szereplő Komlós község azonban eltűnt
a föld színéről. E község Barcaújfalu és
Krizba között a Habsi patak mellett feküdt. Lakói bizonyára nem bírták elviselni
szolgai sorsukat, elégedetlenkedhettek,
mert mint a krónika mondja, a brassóiak
az 1500-as években földig lerombolták,
lakói elszéledtek s leginkább Krizbán és
Újfalun telepedtek le. Községüket soha fel
nem építették s bár neve feledésbe ment,
de a „faluhely” elnevezés mai napig meg
maradt a nép ajkán.
*
Újfalu népe néma megadással, de fa
jához való törhetetlen hűséggel hordozta
súlyos keresztjét, amikor az önkény magyar anyanyelvét száműzte a község és
egyházból, azt a családi hajlékban ápolta
egy jobb jövendő reményében. El is jött az,
bár nagyon sok idő múlva 400 esztendős
szolgaságának a negyvennyolcas hatalmas
események vetettek véget, amelyeknek
hajnalhasadásán a falu népe sem maradt
tétlen. Már az agyagfalvi nemzetgyűlésen
találkozunk András Márton és Páll István
újfalusi kiküldöttekkel. S amikor a szabadság elérése véráldozatokat is kíván, ott
küzdenek a tömösi, kökösi, szentgyörgyi
és nyergesi csatákban. Székely Mihály,
Krizbai Márton s még nagyon sokan
alusszák örök álmaikat a csatatér jeltelen
sírjaiban. A küzdők közül a leglelkesebb
volt Domokos Nagy György, aki vitéz
ségéért tiszti rangot nyert s később Posta
(Maros) Péterrel együtt, mint bebörtönzött
rab várta a szabadulás óráját. Végre az is
elérkezett s ezzel kezdetét vette a község
rohamos fejlődése, melyet a legszebb
idejében szakított meg egy időre a borzalmas világháború, újabb 40 ifjú és öreg
magyarral szaporítva az áldozatok számát.
A világháború keserveit is túlélte Újfalu
népe. S ma ismét némán, csendesen haj
lik meg Isten bölcs végzése előtt; napestig
fárad, hogy a népek versenyében megállja
a helyét s művelt nemzedékkel biztosítsa
jövendőjét. A műveltség terjesztésében,
minden nemes intézmény létrehozásában
a vezetőés irányító-szerepet, különösen a
legutóbbi időkben az evangélikus magyar

egyház vitte.
A barcaújfalusi evangélikus magyar
egyház a legrégibb eklézsiák közé tartozik. 1400 körül keletkezett. Ezt bizonyítja
az 1852. évi javítások alkalmával türkösi
Köpe János lelkész, Sípos Mihály faluagy,
Lukács János szószóló és Nagy István,
Nagy György kőművesek által a paplakon
talált befalazott korhadt gerenda, amelyen
e felírást tűzték ki „Anno 1451. d. 27 Mai”.
Az egyházközség rövidesen, kialakulása
után a brassói szász egyháznak leányegy
háza lett s lelkészei mind a brassói főpap
káplánjai szerepeltek. Ezeknek a szász
káplánoknak jutott az a szerep, hogy Újfalut a valóságos Neudorffá változtassák.
Evégből bevitték az egyházba a német
ügyvezetést a templomban német nyelven
hirdették az Isten igéjét s német telepítésekkel igyekeztek a vezető állásokra
egyháztagokat szerezni.
De céljukat nem érték el, mivel Újfalu
népe állhatatosan kitartott magyarsága
mellett s nem egyszer kifejezésre is juttatta,
hogy német vezetőit csak kényszerűségből
tűri. Sőt volt idő, amidőn erélyesen követelte magyar lelkész kinevezését, amit
hosszas huzavona után-meg is kapott. A
felszabadulás után pedig, amikor megalakult a brassói magyar ev. esperesség,
Barcaújfalu ev. magyarsága is sietett
hittestvérei táborába. Ma már a romániai
zsinatpresbiteri ág. h. ev. egyháznak egyik
lelkes gyülekezete.
*
Az egyház emlékei: A templom a XV.
században épült. A feljegyzések szerint az
oltártól jobbra volt a fáiban a sanctarium,
továbbá a sekrestye, melyet később lebon
tottak, de befalazott ajtója ma is kivehető.
Az időközi javítások alkalmával a falakon
festett szentképeket találtak, amelyek iga
zolják, hogy a templom a reformáció előtti
időkből való. A templom hossza 20 m,
szélessége 9 1/2 m, magassága 5 m. Egyik
feljegyzett régebbi javítása 1751-ben
történt. Ekkor a falazatban a régi ablakkeresztek megszenesedett végeire bukkantak,
amiből következtették, hogy a templom
már korábban tűzvész martalékául esett.
Azóta is több ízben hamvasztotta el a tűz
a községet, így 1770, 1775, 1782, 1791,
1797, 1809, 1816 és 1840 mind olyan emlékezetes évek, amikor nagyarányú tüzek
pusztítottak. A templomot az utóbbi 100 év
alatt többször újították, legutóbb 1925-ben
s csinos templomkerítést emeltek a hívek
áldozatkészségéből.
Az oltár 1752-ben készült. Rajta, fára
festett oltárkép, mely a keresztre feszített
Idvezítőt ábrázolja, anyjával, Máriával és
Jánossal, a szeretett tanítvánnyal.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Szerkesztőség

Hétfalusi hírek, közlemények
Az Anyanyelvápolók Erdélyi
Szövetsége idén Aradon szervezte április
10–13. között a Magyar Nyelv Napjait.
Ennek keretében tartották a mesemondó
verseny országos szakaszát, melyen Ször
nyi Szilárd (VI. o. Zajzoni Rab István
Középiskola) második dijat, a hetedikes
Lőrincz Herceg Gábor dicséretet szerzett,
a középiskolásokat Balázs Róbert (szak
középiskola IV. évfolyam, Zajzoni Rab
István Középiskola) képviselte.
Támogassa jövedelemadója
2%-ával a HMMT-t!
2008-ban is a jövedelemadó két szá
zalékáig terjedő összeggel támogathatja
valamennyi adófizető román állampol
gár a civil szervezeteket. A 2007-ben
kapott jövedelem után befizetett adó
alapján kitöltött űrlapokat május 15-éig
lehet benyújtani a helyi adóhivatalhoz.
Az adótörvénykönyv előírásai szerint
minden magánszemély rendelkezhet a
befizetett jövedelmi adójának két szá
zalékáról és átutalhatja azt, a 26/2000es rendelet értelmében létrehozott
nonprofit szervezetek valamelyikének.
Tulajdonképpen – egyébként az állam
kasszába jutó – pénzösszeget maga az
adófizető irányítja át egy civil szervezet
költségvetésébe. A gazdasági szakértők
úgy is értelmezik ezt a rendelkezést,
mint az állam közvetett támogatását a
civil szervezetek számára, amelynek ke
retében azonban maga az adófizető pol
gár döntheti el, kit szeretne támogatni.
Azok az adófizetők, akik civil szer
vezeteket szeretnének jövedelemadójuk két százalékáig terjedő összeggel
támogatni, március 1-től kérhetik a
munkahelyükön az adófizetést igazoló
dokumentumot (fisa fiscală). A támogatás lebonyolításához ugyanis nél
külözhetetlen ez az irat. Továbbá ki kell
tölteni, a támogatásról szóló 230-as
számú szabványkérést, amelyet legkésőbb május közepéig kell benyújtani.
Az űrlap a következő oldalról tölthető le:
http://www.doilasuta.ro/, vagy kérésre
elküldjük a nyomtatott változatot.
A HMMT adatai:
Asociaţia Culturală Maghiară
din cele şapte sate
CUI: 14314771
Cont bancar IBAN:
RO70BRDE080SV05848600800
Köszönjük támogatásukat!

A magyar irodalmi kreativitásverseny
országos szakaszán, Szovátán a Zajzoni
Rab István Középiskolából idén a 12-es
Buna Csaba mérhette össze ihletettségét
versenytársaival.
*
Az 1848-as szabadságharc ünnepére kiírt
szavalóversenyre idén 16-an jelentkeztek
csak a Zajzoni Rab István Középiskolából.
A díjazottak:
Általános iskolások: 1. Tóth Melinda
VI. o., 2. Szörnyi Szilárd VI. o., 3. Koter
Mónika és Antal Tizedes Gabriella VI. o.
Középiskolások: 1. Mureşan Andrea XII.
o. 2. Simon Réka XII. o. és Csere Mergit
XI. o., 3. Szabó Attila és Pünkösti Zoltán
IX. o., dicséret: Fejér László IV. évf. szak
középiskola.
Felnőttek korosztályában: 1. László Jó
zsef (egyetemista).
*
Mesemondó maratón 2008
Idén a Hétfalusi Magyar Művelődési
Társaság május 18-án szervezi meg a me
semondó maratónt. Szervező partnereink
a Brassó megyei Néprajzi Múzeum, a
Brassó megyei magyar óvónők és tanítók
módszertani körei, a Brassó megyei ma
gyar irodalom szakos tanárok módszertani
köre és a négyfalusi Zajzoni Rab Isrván
Középiskola.
A szervezés megkönnyítése végett
kérjük, jelezzék részvételi szándékukat
délelőtt a 274 190, délután vagy este a 275
773 telefonszámon, amikor részletesen
tájékoztatjuk a jelölt napon reggel 10 órától
szervezendő eseményről.
A Zajzoni Rab István-díj bizottsága
felkér mindenkit, aki ismer olyan
személyeket, akik tevékenységükkel
a csángó nép érdekeit, kultúráját,
művelődését, oktatását, egyházi életét,
gazdaságát stb. segítették, megmentet
ték, ápolták, fejlesztették, tudomá
nyos eredményeket értek el stb., és
így érdemes őket javasolni a 2008-as
Zajzoni Rab István-díjra, küldjék
el az illető személy rövid életrajzát,
szakmai tevékenységével együtt 2008.
április 30-ig a következő címre:
Bencze Mihály
str. Hărmanului 6,
505600 Săcele-Négyfalu,
jud. Braşov, România.
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
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Kovács Lehel István

Múltidézés Négyfaluban
(Folytatás az 1. oldalról.)
Sőt egyes szájhagyományok és hely
nevek arra utalnak, hogy Ósáncon is vár
(vagy védmű) volt valamikor, így a szoro
sok védelme biztosítva volt.
Erdély, és így a magyar királyság szá
mára (de valószínű, hogy a korábbi népek
számára is – mert területrendezési elv,
hogy a hegységek népeket, kultúrákat,
országokat választanak el egymástól) stra
tégiai pont volt a Bolnok, Cenk és a szoro
sok. A Bolnok oldaláról a teljes Barcaság
belátható, és nagy távolságból látszik
például egy itt meggyújtott lármafa.
*
Régebbi régészeti feltárásokból tudjuk,
hogy mai Brassó területe már a bronz
korban is lakott volt. A Barcaság lapálya
akkoriban eléggé mocsaras vidék volt,
így a lakosság a Rakodó völgyében,
a Csiga-hegyen és a Cenk-nyeregben
húzódott meg. A kora-bronzkori (Kr.e.
kb. 2200–kb. 1700) csigahegyi település
után nevezték el a kor egyik kultúráját
csigahegyi-kultúrának vagy a német név
alapján Schneckenberg-kultúrának.
A mai Noua területén késő-bronzkori
(Kr.e. kb. 1350–kb. 1150) kultúra nyomaira
bukkantak, ez lett a Noua-kultúra.
A Székely Nemzeti Múzeum leírásai
alapján ismertetjük ezeket a kultúrákat:
A Schneckenberg-kultúra népessége
elsősorban növénytermesztéssel foglal
kozott. Településeiket a dombok leg
magasabb, könnyen védhető pontjain
alakították ki, és néha erődítményekkel
vették körül. Lakásaik a föld felszínére
épített egyszerű, ágakból készített kunyhók
voltak. Halottaikat kőszekrényes sírokban
temették el, gyakran kettőt-hármat is egy
sírba. Eszközeiket kőből (balták, pengék,
kaparók), csontból és agancsból, valamint
rézből (balták, tőrök) készítették. Agyagművességük legjellegzetesebb darabjai a
csészék, a bögrék és az „aszkosz” típusú
edények, amelyeket bordázott, benyomkodott, bekarcolt motívumokkal díszítettek.
Ugyancsak jellegzetesek a feltehetően
kultikus célokra használt ember- és állatábrázolások, valamint miniatűr balták.
A Wietenberg-kultúra a középső bronz
kor jellegzetes erdélyi kultúrája, amelynek
népességei sűrűn lakták az egész Erdélyimedencét, anélkül, hogy túllépték volna
annak határait.
A Noua-kultúra legnagyobb kiterjedése
idején elfoglalta Erdélyt, Moldvát, valamint
Munténia keleti részét. Régészeti hagyaté
kuk inkább csontvázas és hamvasztásos
temetkezéseik révén ismert, ugyanis fából
és ágakból a földfelszínre épített kunyhóik
egyáltalán nem vagy csak alig hagytak
maguk után nyomot. A településeken és

temetőkben talált csontanyag nagyállattartó,
szarvasmarha-tenyésztő népességre utal.
Halottaikat egyszerű sírgödrökbe helyezték,
mellettük egy-két agyagedény, bronzból
készült tűk és karperecek, valamint a halotti
ételáldozat csontmaradványai találhatóak.
Legjellegzetesebb agyagedényeik az ala
csony, kétfülű csészék, a fazakak, valamint
a hasas, visszahajló peremű, két bütykös fül
lel ellátott tálak. Az alkalmazott díszítések
szegényesek, legfeljebb a nagyobb edények
peremén található egy-egy benyomkodott
bordázat vagy a testen több párhuzamos
hornyolásból álló minta.
*
A Bolnok lábaitól, Hétfalu területéről
nemcsak most kerülnek elő az első régészeti leletek.
Például az 1889-es Archaeologiai Értesí
tőben dr. Kuzsinszky Bálint arról tájékoztat,
hogy 1888 őszén Tompa Károly budapesti
lakos 40 db. Római ezüstpénzt vitt be a
Nemzeti Múzeum régiségosztályába. A
pénzeket Hétfalu határában találta. Római
dénárokról volt szó, amelyek közül 24 a
köztársaság (Kr.e. 509–27), 16 pedig a
császárság (Kr.e. 27–Kr.u. 476) idejéből
való. A legrégibb pénzdarab, amely Róma
istennő fejét ábrázolja profilból, sisakosan
C. Claudius Pulcher denáriusa Kr.e. 106ból, vagyis a köztársasági IV. korszak utolsó
évéből való és a leletben képviselve van a
köztársasági pénzverés minden következő
korszaka. A császárkori érmék sorozatát
Octavianus Caesar pénzérméje nyitja meg.
Legnagyobb számban Vespasianus császár
érméi voltak jelen a leletben (kb. Kr.u.
75-ből). Feltételezhető, hogy a hétfalusi
lelet ezután nem sokkal kerülhetett a föld
alá. Ezt igazolja a pénzdarabok állapota:
a köztársasági korabeliek igen kopottak,
Augustus és Nero pénzei jobb állapotban
voltak, a későbbiek pedig nagyon jó állapotban voltak, és csak csekély idei forgalomról
tanúskodnak. Kuzsinszky szerint egyáltalán
nem valószínű, hogy Traianus dák háborúja
(Kr.u. 106) alkalmával kerültek ezek az
érmék Erdélybe, és akkor is ásták el őket.
A Domitianus-féle pénzek teljes hiánya arra
mutat, hogy még a császár ideje előtt kerültek a pénzek Hétfaluba (Kr.u. 86 előtt, mikor
a dákok Moesiára törtek). Ezt azt igazolja,
hogy Erdély akkori népei igen élénk kereskedelmi kapcsolatot tartottak fenn a Római
Birodalommal, és a görög pénzek mellett
használták is a római érméket. Ezzel magya
rázható a köztársaság korabeli éremleletek
igen nagy száma Erdély különböző pontjain
(pl. Déva környékén 955 db. érmét találtak).
Az 1906-os Hétfalu és a szájhagyomány
is egy igen érdekes éremleletről számol be.
Két fiúcska kővel való célbadobást játszott
a Bolnok oldalában, egy közeli sziklafalat

A középkori cenki vár alaprajza - A.
A. Rusu szerint: Castelaria Carpatica.
Kolozsvár, 2005.
Felhívás
Cikkemet vitaindítónak szántam. Fel
kérek mindenkit, akik adatokat, infor
mációkat birtokolnak a bolnoki, batkai,
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dobáltak. Egy kőhajítás után valami meg
koccant (mint amikor egy kerámiafazék
eltörik) és római kori ezüstpénzek gurultak
le a szikla egy réséből. Ezt a leletet is Bu
dapestre szállították.
*
A 2006-os hétfalusi ásatások is sajnos
pénzhiány miatt abbamaradtak, pedig a
régészek többször is említik, hogy kiterjedt
ásatásokat, további kutatásokat kellene
folytatni, mert a helyszín és az eddig talált
leletek igen érdekesek. A pénzkérdés pedig
egyértelműen a politika kérdése, vagy úgy
is fogalmazhatnánk, hogy miután kiderült,
hogy mégsem dák várat és szentélyt talál
tak, a lelkesedés alábbhagyott...
ósánci stb. várakról, érdekes történeteket,
legendákat, szájhagyományokat ismer
nek hétfalusi leletekről, írják meg szer
kesztőségünknek! Köszönöm. (K.L.I.)

Bálint András

B a r c a ú j f a l u
(Folytatás a 2. oldalról.)
Az elnyomatás korszakát híven visszatük
röző felirata: „Siehe dass ist Gottes Lanam
welches der Welt Sünde trägt.” Ján. ev. 1.29.
(„Íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a
világ bűneit.”) – „Das Blut J. C. seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde.” Ján. ap
1.17. („Jézus Krisztusnak, az Ő fiának vére
megtisztít minket minden bűntől.”)
A szószéket 1790 május havában állították
fel. Rajta é felírás olvasható: „Anno 1790.
R. S. Cura et studio Johan Gödri I-mi Pasf.
Hungaricus. Dono St. B. P. Extruit.” A végső
betűk pürkereci születésű Bacsó István Molnár nevét örökítik meg, kinek adományából
készült a szószék az első újfalusi magyar
pap, Gödri János idejében.
A cserefából faragott régi keresztelőká
dat, amely olvashatatlan felírásával a maga
nemében ritkaságszámba menő régiség volt,
1890. aug. 31-én újjal cserélte fel az egyház.
Ezt az 1786-tól 1890-ig a templom tornyán
ékeskedő rézgombból készítették.
Az első orgonát 1752-ben szerezték
100 Rénes forinton. Az újat 1902-ben vá
sárolták 2400 koronáért, s megújíttatták
1923-ban 25.000 lej költséggel.
A karzatot 1796 Pünkösd havában ké
szíttette a gyülekezet, 1924-ben újrafestette,
sértetlenül hagyva a rajta levő bibliai mondásokat: „A minémű mértékkel mértek,
olyannal mérnek néktek. Valamit akartok
azért hogy cselekedjenek az emberek ti veletek, azont cselekedjetek ti is azokkal, mert
ez a törvény és a Próféták.” Máté 7, 2, 12.;
„Adjad, hogy hamar halljam a te kegyelmes
ségedet, mert te benned bízom: mutasd meg
nekem azt az utat, melyen járjak, mert hozzád
emeltem az én lelkemet” Solt. 143.8.
„A szeretet ne legyen tettetés. Iszonyod
jatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.

Atyafiúi szeretetnek általa egymásnak
szerelmére hajlandók legyetek. A jó igye
kezetben ne legyetek restek. Az úrnak szol
gáljatok.” Rom, 12. 9.10 11.
Az oltártól jobbra a háromüléses pa
piszék foglal helyét. „Propriis inpensis
curavit. Martin Schuller P.T. Pastor hujus
Ecclesiae. A. 1719.” felirattal az akkori
lelkész nevét örökíti meg. A férfiak részére támlás padok nyújtanak kényelmes
ülőhelyet, ellenben a nők a mai napig is
gyalogpadokon, lócákon szorongnák, ami
egyetlen barcasági gyülekezetben sincs
már meg.
A régi rozzant fatorony a templom keleti
részén emelkedett az ég felé. Ezt 1785-ben
lebontották és a nyugati oldalon levő s már
akkor befalazott templomi főbejárat mellé
építették. A ma is álló 21 m magas torony
gombját 1786. június 2-án tették föl Riemer
Lukács lelkész, Tamás Péter bíró, Pál Andor
Gyurka és Nőzner Márton esküdtek idejé
ben. A torony építésénél munkálkodtak: id.
Lukács Márton, László György, Lukács Mihály, Rozsnyat Mihály, Marci Mihály Miska
és Székely István mesteremberek. A tornyot
először 1851-ben javították. Majd az egyik
legbuzgóbb magyar pap, Hotváth László
lelkészkedése idejében 1800-ben. Ugyanis
az egyházi közgyűlés 1890. március 23-án
Nagy István gondnok kezdeményezésére
elhatározta, hogy a 104. esztendő zivatara
által megrongált torony cserépfedelét a kor
ízlésének megfelelően bádogfedéllel cseréli
fel. Aug. 4-én fogtak a munkához s már aug.
14-én felhelyezték a torony-gombot és a ke
resztet. Legutóbb 1925-ben vált szükségessé
a toronynak és fedélzetének megújítása. Az
egyház 100.000 lej költséggel rendbe hozat
ta a tornyot s rezesített bádoggal fedette be.
(Folytatjuk.)
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(Folytatás a februári lapszámunkból.)
A polgári anyakönyvek csak 1895-ben kez
dődnek. De ez már közigazgatási probléma.
Ezekből a polgári és egyházi anya
könyvekből vannak kiírva a táblázatok,
amelyek a születésre, házasság kötésre és
temetkezésre vonatkoznak.
Csak itt, a brassói levéltárba ,,hever”
sok szorgalmas adóösszeíró műve a
magyar-osztrák világból. Még régebbiek a
törcsvári kastély jobbágyainak összeírásai
az 1600-as évekből, tudván hogy Hétfalu
idetartozott. Ezeknek az adóösszeírásoknak
a nagy hibája az hogy csak a férfiak (az
adófizetők) vannak beírva, esetleg életkora
és fiai, amelyek majd adófizetők lesznek
valamikor. Ezekből az adótáblákból vannak
összeállítva a többi táblázatok, amelyek a
hosszúfalusi Kapitányoknál döntőek voltak.
Kutatván a brassai levéltár dokumentu
mai között, megismerkedtem egy levéltári
szakértővel, Bogdan Popovici ural, aki
elmondta hogy volt Budapesten a Magyar
Országos Levéltárnál és ott is lehet ilyen
Erdélyre vonatkozó összeírásokat kapni.
Szépen meg is ,,leveleztem” az ügyet és
kiderült hogy az Erdélyi Kormányhatósági
Levéltár, Vegyes conscriptióiban, a Com
missio Saxonica és Conscriptió Czirakyana
gyűjteményekben vannak összeírások,
amelyekben szerepelnek Kapitány nevek is.
A legrégebbi dokumentumok Brassó
város ,,Quellen zur Geschichte der Stadt
Kronstadt’’ I. kötetében a 680-683, a II.
kötet 3-9 és 478, a III. kötet 3-4, 43, 52, 475
és 476 oldalain említik meg az adófizetőket
a Brassót környező falvakból, és pedig:
Bácsfalu – Baychfalva, Türkös – Tyrkes,
Csernátfalu – Michaelsdorf, Zenth Myhayfalva, Hosszúfalu – Langendorf.
Ezek vonatkoznak az 1500-1550-es évekre.
Nem jelenik meg egy Kapitány név sem.
Az első dokumentumok ahol megjelenik
a Kapitány név az, a törcsvári uradalom
1673-as és az 1727-es összeírásai, amelyek a brassói levéltárban az ,,Alodiális
Számvetések’’ 1673-1727-es évekből, a
brassói polgármesteri hivatal letétjei közül
a III./9 Regiszter 18-40 oldalain vannak.
Ezek Türkös, Csernátfalu és Hosszúfalura
vonatkozó összeírások.
Ugyanebből az időből valók az 1731-es
jobbágy összeírások, a Brassót környező
falvakról úgymint Csernátfalu és Hosszúfalu.
Továbbá az 1761 évből való jobbágy
összeírás a törcsvári domíniumból. Ide
tartoznak az 1771 és 1773-ból való ös�szeírások is.
Ide tartoznak még az ,,Adótáblák’’ ame
lyeket a magyar-osztrák hatóságok írtak
össze. Egy példa az 1850-1851-es katonai
évi adótábla.
Egy másik dokumentum a népszámlálás 1871-ből, amit Brassó, szabad királyi
város írt össze.
A ,,Rechtslage des ehmalingen Törzbur
ger Dominiums’’című könyvből (megjelent
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Kapitány László

A hétfalusi Kapitány család
1882-ben) vannak kiírva Hosszúfalu nagy
jai, akik egy jegyzőkönyvet írtak alá. Ezek
között is van Kapitány.
A ,,Stenner’’ gyűjteményben kaptam meg
az 1749-es szökött jobbágyok összeírását, ahol
szerepel két Kapitány is Csernátfaluból.
Az 1923-as Csángó Naptárból és Jakab
András ,,Hétfalu és csángó magyar népe’’
című írásából kaptam meg az első világhá
borúban eltűnt Kapitányokat.
Továbbá segítségemre voltak a csernátfa
lusi elemi iskola régebbi és újabb matrikolái,
az 1880-1898-as és az 1919-1954 évekből.
Itt van még a hosszúfalu-alszegi evangé

egyes személy kapott egy kódszámot,
hogy tudjam melyik-másik. Ezeknek az
összehasonlításával meg lehetett alkotni
a családfát, amely olyan ágas-bogas lett
hogy szét kellett választanom több csoportra.
Az első táblázat tartalmazza a kezdetet,
az ,,ős” családfát. Remélem hogy egy nem
beavatott személy is megért majd valamit
belőle. Öt nagy csoport alakult ki az A, B,
E, G és P1. Másoknak nem volt leszárma
zottjuk a C, D, F, H és 1-8, vagy én nem
kaptam meg őket, vagy csak kevesen
voltak I, J és K.

XIV. évf. 4. szám

zó dokumentumok, innen-onnan kellett
összefűzzem a dolgokat. Például a csernát
falusi K. Mihályra úgy sóztam rá három
fiát, K. Jánost (A), K. Mártont (B) és K.
Istvánt (C) hogy a temetkezési anyakönyv
be (Csernátfalu) a temető pap olyan szépen
írt róluk, hogy valószínű valami befolyásos
emberek, vagy a család tagjai voltak. Más
apjuk pedig nem lehetett a létező doku
mentumok szerint. Meghatározó volt még
az apa keresztnevének a használata és a
keresztszülők nevei is. Olyan is volt hogy
két K. Jánosnak E411 és A394 az apja Már
ton volt, itt megint ,,jó érzés’’ kellett hogy
melyikhez írjam.
Azt kerestem hogy ez a ,,jó érzés’’ minél
jobban hasonlítson a valósághoz. Probléma
volt még az anyakönyv hiány az 1805-

Gyulai-Nagy Mária

A Kapitány család kezdetei Négyfaluban.
likus egyház családkönyve az 1950-1960-as
évekből.
Érdekes dolgok voltak még a négyfalusi
evangélikus temetőkbe tett látogatások,
amelyek alkalmával szépen lemásoltam a
sírköveken levő feliratokat.
Meglepő volt számomra a budapesti
telefonkönyv. Az itt lévő Kapitányokkal
leveleztem. Ketten válaszoltak, náluk a
Kapitány felvett név volt. Őszinték voltak,
le a kalappal előttük. De bizony voltak még
egy páran (orvosok, mérnökök meg mit tu
dom én mik), akik úgy látszik szégyellték
a csángó földre vonatkozó Kapitány nevet.
Nálunk is vannak orvosok meg mérnökök.
*
Hogyan alakult ki a Kapitány családfa?
Hogy minden személyről tudjak alkotni
egy összefoglaló képet, szerkesztettem
egy kérdőívet. Ez az ív tartalmaz minden
megkapott adatot ami a megnevezett személyre vonatkozik, lemenő és felmenő
hovatartozását, az egész családját. Minden

Ami a táblázatokba apró betűvel van
írva, azt jelenti hogy kiskorába elhalt, vagy
halva született. A lefelé mutató nyíl, azt
jelenti hogy a családnak van leszármazottja, de nem Kapitány néven. Az 1698-ból
való összeírásokban egyes Kapitányok
latin C-vel vannak írva, ez volt biztos a
kor helyesírása. A Kapitány és a Kapitán,
ugyanaz, csak a korabeli írnokok elírták.
Abból indultam ki hogy az elsőknek
megjelent Kapitányok, 1673-ból, valószínű
testvérek voltak, hiszen csak hárman voltak.
1713-ig inkább feltevések a leszármazás
megállapítása. Mégis a létező dokumen
tumok alapján, és egy kis ,,jó érzéssel’’
össze lehetett állítani valamit. Ezután már
dokumentumok alapján lehetett dolgozni.
Probléma volt a Kapitány Partinok (P1)
leszármaztatása is. Itt is egy kicsi ,,jó érzés
sel’’ a Hosszúfalusi K. Márton (E) vagy K.
György (G) utódai.
Elég nehéz volt az 1700-as évek elején
megalkotni valamit, nem voltak összehang

1835-ös években a csernátfalusi egyháznál.
Itt állottak segítségemre az adóösszeírások.
A hosszúfalusi Kapitányokkal is elég bajom
volt az 1700-1850-es évekbe, nem volt más
csak adóösszeírás, itt is sok nő kimaradt.
Az az érzésem hogy a valóságnak a
70-80% van eltalálva az 1850-ig terjedő
időszakban, ezután megnő az arány, állíthatom 90-95%-ra.
Az 1916 előtti hosszúfalusi anyakönyvek
elvesztek. Itt döntő szerep jutott az adó
összeírásoknak, ahol sok helyen be volt írva
az életkor is és a fiúgyermek is.
Egy kicsit magyarázzam meg hogy mit
is jelent a ,,jó érzés’’. Egyebek közt ez azt
jelenti például hogy egy évbe, egy anyának
nem születhetett két gyermeke (ha nem
voltak ikrek), vagy 40-45 éves kor után se.
Volt még olyan eset hogy egy gyermeknek
kerestem szülőket de mást nem kaptam csak
azt amelyik talált és valószínű volt (ezek a
szaggatott vonalak a táblázatban).
(Folytatjuk.)
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