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Hochbauer Gyula

Karácsonyi harangozó
Nem hittem Margit mányinak, aki 

többször is jósolta még karonülő ko-
romban, hogy püspök lesz belőlem, 
hanem sokkal inkább a papomnak, 
aki azzal biztatott, hogy hosszú 
ideig leszek az épülő templom ha-
rangozója. Honnan tudhatta meg, 
hogy szeretek harangozni, fogalmam 
sincs, pedig én jóideig erről senki-
vel nem beszélgettem, csak miután 
tanítani kezdtem, minthogy arról 
sem sok felebarátommal, hogy a falu 
református lelkésze, akire még Sütő 
András is meghatódottan emlékezett 
volt vissza egy nagyvárosban tartott 
könyvbemutatóján, arra ösztönzött, 
hogy jelentkezzek a református pap-
nak a teológiára, kiegészítve azzal, 
hogy  nem akadály, ha engem római 
katolikusnak kereszteltek.

Mondtam már, hogy szerettem ha-
rangozni, amivel csak gyermekeknek 
szoktam dicsekedni, hátha kedvet 
kapnak ők is ilyensmire. Ami fel is 
derengett egyszer, amikor egyik visz-
szakérdezett, hogy hányszor haran-
goztam eddig? És hol? Gondolkodás 
nélkül válaszoltam neki a sokszort és, 
hogy öt templomtoronyban. És visz-
szakérdeztem, hogy miért érdekelte? 
Örvendtem a válaszának: „Akkor nem 
nehéz lepipálni engem!”

Arra próbáltam gondolni, hogyan 
kezdődött ez, de bármint erőlködtem, 
még csak fel sem derengett bennem. 
De mindemiatt az idő lehet a hibás, 
ami kénye-kedve szerint csak játszik 
velem. Mert nemrég barátkoztam 
össze egyik szászhermányi teutonnal, 
akinek a létét falfreskó bizonyítja, 
tehát nem én találtam ki. Noha kap-
csolatunkat a hivatalosságok nem 
nézték jószemmel, mert többször is 
megakadályozták, hogy erről-arról 
elbeszélgethessünk, azzal indokolva, 
hogy a hatalomnak most nincsen 
pénze a találkozáshoz méltó ruhába 
öltöztetni a teutont, ami mellesleg 
elég sok időbe is kerülne. Pedig tudom, 
hogy neki is hasznára vált volna, mert 
a jövő iránti érdeklődés segítette volna 
a középső világszintben elébb haladni. 
Ugyanis ott volt balról a harmadik.

A templomukban nem harangoztam. 
És nem onnan került a vállamra Lu-
kács evangélista szobra, akihez meg-

magyarázhatatlanul ragaszkodtam, 
s akivel több fényképem is készült. 
Nem a világhálón akartam dicsekedni 
a kapcsolatunkkal, amit azzal is bizo-
nyíthatok, hogy a felvétel nem szelfi 
volt, hanem olyan valakit kértem meg 
fényképezésre, akinek, mert ismert, 
nem volt furcsa a kérésem.

A templomok sekrestyéit is szere-
tem. És mintha emlékeznék is vala-
mi olyansmire, hogy amikor egyik 
templom sekrestyéjét lebontották, 
mint ami akkor feleslegesnek tűnt. 
Mennyire bántam, hogy meg sem 
próbáltam akadályozni, pedig megte-
hettem volna. Vagy újraépíttetni. Ami 
nem biztos, hogy mikor sikerült vol-
na, pedig az ajtó boltozata is nagyon 
biztatott erre. S még most is. Mennyi 
idő elteltével!

Sokszor mentünk fel a toronyba, 
a haranghoz közelebb, pedig nem 
onnan volt a legszebb húzni. Csak 
az egyszerű harangszót húzhattam, 
ameddig beletanulok. Szaggatni nem 
engedtek, hogy az még nem nekem 
való, s vihar elébe sem húzhattam, 
mert ahhoz többet kell tudni a világ-
ból, mint amennyit én akkor, s még 
sokáig tudtam. Azt meg még ma sem 
tudom, hogyan kellett félreverni a ha-
rangot, mert még gyermek lehettem.

Bár ebben néha már kételkedem. 
Arra gondolok, hogy karácsonyra 

egy olyan templomot keresek, ame-
lyikben akkor senki nem harangozna, 
de még harangja van. És ha van, akkor 
hirdesse az ünnepet. A harangszó 
onnan fentről betölti az alattam levő, 
kissé meglepődő, de a hírt boldogan 
fogadó világot. 

Keressek valakit, akit megkérdez-
zek: harangozhatok-e karácsonyra? 

Ki segíthet a haranghoz mérni a 
mozdulataimat? 

Már régóta figyeltem, hogy más-
képpen szól  minden harang, vala-
hányszor más kézbe kerül a kötél. 
És sejtem, hogy még rengeteg a titka 
ennek az egésznek, sokkal több, mint 
a harangozó-robotnak. Akire gondol-
va most is megborzongok.

Bizonyára össze kell barátkozni 
ezzel a haranggal. És ha vele igen, 
mennyire inkább a karácsonnyal, ami 
nélkül kár az idő elejébe készülődni.

Hochbauer Gyula

Az élet szolgálat

Tomos Tünde: Fekete templom

Elkészült Bálint András hagyaté-
kának harmadik kötete. A barcasá-
gi magya rok 1914 és 1962 közötti 
életének néhány vonatkozásával 
kapcsolatos: a vi lágháborúhoz való 
viszonyulásukkal, családjaik viszon-
tagságos életével a háborús idők-
ben, arról, hogyan működött a nagy 
távolságokra szétszóródott család. 
Olyan családtörténet körvonalazó-
dik az itt közölt levelezésből, amiből 
sok minden kiolvasható az itteni ma-
gyarság akkori sorsáról, világáról. 

143 levelezőlap, levél és távirat 
szövegét olvashatják, amiből 121-et 
az első világháború alatt írtak. Kiraj-
zolódik belőlük, hogyan élték meg és 
túl azokat időket, és a levélírók olyan 
vonásai mutatkoznak meg, amelyeket 
ezek a körülmények működtettek.

Az élet beszűkült lehetőségei kö-
zött, milyen po zitív értékek törhet-
tek felszínre? Talán abban különbö-
zik leginkább mindez egy regénytől, 
hogy valamennyi meg szólaló fősze-

replő: a címzett és a feladó; aki kez-
deményezi a beszéd folyta tását és 
aki folytatja az elkezdett beszédet. 
Noha a részletekbe nem láthatunk 
bele, mert sok szövegrészt elso dort 
az idő, mégis működik a történet.

Ezt a történetet főként a körülmé-
nyek tagolják fejezetekre, amelye ket 
valamelyest az idő ural. Emiatt sorol-
tuk esztendők szerint. De ki is válik 
a teljes szövegből egy rövidebb kap-
csolattörténet, amire az is felhívja a 
figyel münket, hogy kurta egy esz-
tendő alatt 20 levélből kerekedik ki: 
a Bálint And rás és felesége, Borcsa 
Bodolai Sára páréves története.

Nemcsak a formai kérdések eme-
lik ki ezeket a többi közöl, noha nem 
kerülheti el a figyelmünket, hogy a 
világháború 4 esztendejében kelte-
zett összesen 40 levélnek felét a há-
zastársak írták egymásnak, hanem 
a tartalom is megkülönbözteti a két 
levélcsoportot.

(Folytatása a 2. oldalon.)

Alapította és szerkesztette (1906–1911):
dr. Fekete Endre és Kiss Béla
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A levelezőlap a levélnél alkalma-

sabb volt a hadszínterek és az otthon 
kapcso lattartására, részben a hadi 
helyzet kommunikációs korlátozá-
sai miatt,  de a levélí rásra fordítható 
idő és alkalom szűk volta miatt is. A 
levelezőlapok tere ele ve korlátozta 
a szövegük terjedelmét, melynek a 
grafikai képe nem a levél grafikai ké-
pét alkalmazza, hanem néha minden 
elvárható szabálynak fittyet hányva 
a megszólítás után folyik a szöveg, 
amitől a papíron a zárszavak sem a 
megszokott módon sorjáznak, sőt 
előfordul, hogyha a meg kezdett 
mondat úgy kívánja, hogy a laptér 
szélére kanyarodva folytatódjék, 
vagy akár a címoldalon. 

A körülmények érdekes leve-
lezőlap-típust hoztak létre, az 
összekap csolt levelezőlapot. A lapo-
kat római számokkal számozták meg. 
Az elsőn meg kezdett szöveg folytató-
dott a másodikon. Bizonyára, a nyílt, a 
nem borítékolt tér miatt gyorsabban 
átesett a tábori cenzúrán, amelynek 
azt is sugallhatta, hogy nincs boríték-
kal rejtegetni való tartalma. 

Az 1940 és 1962 közötti levelek 
tartalma az előbbiekhez képest vál-
tozik, és a tizenötből csak 6 levele-
zőlap. A családi és baráti kapcso-
lattartás mellett jelen tős közéleti 
vonatkozásaik vannak. Ritkább a 
levélváltás ritmusa, hiszen meg szűnt 
a levélírónak a háborús helyzetre 
jellemző kommunikációs kényszere, 
megváltozott az írás motivációja. E 
levelek többségében nyilvánvaló a 
közösségszolgálati szándék. 

A könyvnek a levelezés mellett 
más, terjedelmesebb részei a Zaj-
zoni-szobor bizottsága tevékenysé-
géről szóló 40 alkalomra vonatkozó 
napló, és a 459 személytől gyűjtött 
adatok alapján összeállított házaló 
füzeteknek neve zett néprajzi leltár.

A könyv változatos olvasmányt 
kínál már a szövegfajták sokfélesé-
ge révén is, ugyanis a személyes vo-
natkozásúak mellett olvashatnak itt 
hivatalos levelet, intézményi jegyző-
könyvet, beszámolót, szolgálati elis-
mervényt, tanári díjlevelet, névnapi 
kö szöntőt, újságcikket, múzeumter-
vet, igazgatói jelentést, néprajzi lel-
tárt, folyamodványt. 

Ezekből a szövegekből olyan sze-
mély/ személyek rajzolódnak ki, aki-
nek/akiknek az élete szolgálat volt. 
Természetes létformájuk volt ez: a 
családjukat, az iskolájukat, az egyhá-
zukat, a népüket szolgálták. Azokat, 
akiket övéiknek tekinthettek.

Hochbauer Gyula

Az élet szolgálat

Beke György riportját is azzal a cél-
lal emeltem e könyv elejére, hogy Bá-
lint András munkája révén figyelmez-
tessen, hogy a Barcaságon is lehet 
teljes-értékű szolgálatot teljesíteni.

***
Hogy összegyűlhetnek a sza-

vak! És vannak, amelyek egy ideig 
megmarad nak. Mint ezek, ahogyan 
ebbe a könyvbe összegyűltek. Mind 
emberi szavak. Sors hordozóak.

Mindeniknek volt köze Bálint And-
rás nagyapámhoz: vagy ő vagy neki 
mond ták. Érdes időkben felhorzso-
lódtak. A sors marta is simogatta is 
őket, ami ma is érző dik rajtuk.

Most, hogy ez a harmadik könyv 
is összeállt belőlük, csodálkozom, 
hogyan őrződött meg ennyi. Vajon 
hány százaléka vész oda az ilyen sza-
vaknak? És mitől függ, hogy mennyi 
marad meg egy ilyen nyelvinek is 
mondható örökségből? Mennyi be-
szédhelyzetről tanúskodhatnának! 

Sokat töprengtem, hogy mi illik, 
hogy belekerüljön egy ilyen könyv-
be már a levelekből is. Az emberek 
többsége írt ilyenszerű leveleket 
gördülékeny vagy suta fogalmazás-
sal, többnyire helyes írással vagy 
szabálytalannak érezhető írásszoká-
sa szerint. Éppen emiatt is érdmes 
olvasni ezeket, mert sorstrársaidra 
ismerhetsz bennük.

Nem számoltam meg, hány szerep-
lője van ennek a könyvnek, de nagyon 
sok. Ahány annyiféleképpen éli az éle-
tét, ami feltűnő változatosság abban 
az időben, amelyikről szól a sorsku-
szálta történetük. Az ezerkilencszáz-
ötvenes évek nagyrészt kimaradnak 
e könyvből, pedig emberek élték eze-
ket is. Szóra sem érdemesek?

A háború kitágította a résztvevők 
körüli teret, ami csak látszólagos, 
ugyanis nem az élet tere volt, hanem 

a pusztulásé. Az utána következő pró-
bálkozások próbáltak visszahódítani 
elvesztett területeket, az élet elkob-
zott területeit, valamit ami bizalom-
mal mutat egy elfogadható jövő felé.

A történet szereplői közül egy-egy-
nek néha elcsuklik a hangja, de tár-
sai próbálják kisegíteni a kilátásta-
lanságból.

Háború. Gazdálkodás. Iskola. Egy-
ház. Múzeum. Bank. Civil összefogá-
sok: szorbizottság, gyámintézet..., és 
a CSALÁD, a NAGYCSALÁD...

Talán a bank, a részvénytársaság 

évi beszámolójánál haboztam, hogy 
érde kelhet-e ez valakit 80 év távlatá-
ból. De hát aki élte és írta, ugyanaz az 
övéi sorsáért felelősséget érző és vál-
laló barcasági magyar volt, mint aki 
tanítóként-iskola igazgatóként ápol-
gatta növendékei jövőjét, aki népraj-
zi leltárt kezdeményezve meg tartó 
sajátosságokat próbált menteni a 
közelebbi és a távolabbi múltból. 

A hétfalusi népbank leltárát lapoz-
gatom: bútorzat, irodai felszerlés és 
könyvtár. A kölcsönzők között: taní-
tók, lelkészek, kereskedők...

Kovács Lehel István

Hétfalusi csángó család-
nevek – a Gödri név

Hétfaluban ma is számos olyan 
családnév található, amelyek máshol 
– szerte a nagyvilágban – egyáltalán 
vagy csak nagyon ritkán fordulnak 
elő, s ha találkozunk is velük valahol, 
mindjárt sejthetjük, hogy hétfalusi 
ősökkel, felmenőkkel rendelkező 
személyről van szó.

Egykor a csernátfalusi egyházköz-
ség foglalta magába Négyfalu összes 
gyülekezetét, innen vált le Hosszúfalu, 
Türkös, Bácsfalu és Fűrészmező. Ha 
fellapozzuk az egyházi anyaköny-
veket, az egyik gyakran előforduló 
családnév a Gödri. 

A türkösi anyakönyvekben – mivel 
régebbi anyakönyveink nincsenek – 
például már 1786-ban szerepel Gödri 
(Gödri István idevaló evangélikus 
szántóvető 1786-ban született, 1839. 
április 18-án halt meg a forróhideg-
ben), a bácsfalusiban pedig már meg 
is van az első hősi halott Gödri Istvá-
nunk (itt lakó evangélikus földész), 
aki 1805-ben született, és 1848. 
december 23-án, a Véres karácsony 
alatt „az oláhok agyonlőtték”.

Sára-Lukácsné Gödri Erzsébet, Bá-
csfaluban 1935. április 6-án született 
földrajz-biológia szakos tanárnő szüle-
itől tudja szájhagyomány útján, hogy a 
Farkasdomb utca (Árvay József kiemeli, 
hogy ebben az utcában született Istók 
János, a csángó származású neves szob-
rász – vagyis a Hátulsó, mai Brazilor / 
Fenyves utcáról van szó) és a Tatárhá-
nyás között volt az Árok gödre. Amikor 
a Hétfalusi csángó falvak létrejöttek az 
1200-as 1300-as években, akkor Bács-
falu szegényei itt laktak, ebben a gödör-
ben, itt építették fel vályogházaikat, és 
a falusiak ezért úgy kezdték emlegetni 
őket mint Gödrik.

Ugyanaz a névátalakulás ment vég-
be, mint Magyarországon a Gödre 
(németül: Gödring vagy Kedri, hor-
vátul: Đudra) Baranya megyei község 

esetében, a Hegyháti járásban. A falu 
neve Gödri alakban 1472-ben olvas-
ható először, a gödör főnév „i”-képzős 
származékaként.

Itt is a gödörben lakókból Gödrik 
lettek. Az összes Gödri tehát nagy 
valószínűség szerint rokon, közös 
ősökkel, felmenőkkel rendelkezik, 
s mivel Hétfaluban jól működött a 
megkülönböztető nevek rendszere, 
hamarosan az Árok Gödrikből ki-
alakultak a Gödri Veresek, a Gödri 
Boskádik, a Gödri Pókik, a Gödri 
Oláhok, a Gödri Dalamiskák és a 
Gödri Mártisok, mindegyik ágból 
élnek ma is szép számban Hétfaluban.

Természetesen a Gödrik nem ma-
radtak mindvégig szegények, dolgos, 
szorgos emberek voltak, hamarosan 
a falu nagygazdái lettek, közülük 
számos értelmiségi került ki és kerül 
ki most is.

Az első híres Gödrink mindjárt a 
nagy templomépítő Gödri (Geodri) 
János volt, akiről Türkösben 1992-ben 
utcát is elneveztek, és aki 1737-ben 
született Bácsfaluban, a brassói Hont-
erusban, majd a lőcsei gimnáziumban 
végezte tanulmányait. 1763-ban innen 
magyar iskolamesternek hívták haza 
Bácsfaluba. Nyolc év iskolamesterke-
dés (1763–1771) után Brassó magyar 
evangélikus lelkésze lett (1771–1788). 
Brassóban a hívek kérésére 1780-tól 
vezették be, hogy az istentisztelet 
nyelve a magyar legyen. Tizenhét éves 
lelkészi működése alatt épült fel a bo-
lonyai magyar evangélikus templom. 
Ebben az időben írta a brassói magya-
rok és az itteni magyar evangélikus 
egyház múltjára és jelenére vonatkozó 
értékes feljegyzéseit (Gödri-krónika). 
1788. április 27-én Barcaújfaluba 
hívták, ő volt az ottani magyar-szász 
vegyes összetételű gyülekezet első 
magyar lelkésze. 

(Folytatása a 3. oldalon.)
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(Folytatás a 2. oldalról.)
Barcaújfalusi pap korában foly-

tatta a Brassóban megkezdett írói 
tevékenységét. Felesége Gaudi Éva 
volt. Zsuzsa nevű leánya 1764-ben, 
hathetes korában meghalt, Rosina 
nevű leányát 1790-ben keresztelték 
Barcaújfaluban. 

Híres fordító is volt számos művet 
fordított németről magyarra: Az Erdé-
lyországban gyakorta uralkodó marha 
dögéről és annak eltávoztatásának 
jelesebb eszközeiről. Fordít. (Lange 
Márton után), Kolozsvár, 1791.; A 
nőtelen és nehézkeseknek az anyáknak 
és gyermekeknek az ő különös nya-
valyájokban és változásaikban való 
gyógyításokról és gondviselésekről 
való oktatás. A leányoknak, anyáknak 
és gyermekeknek orvos-asszonyjok. 
Vagy a köz és faluhelyt lakó népnek 
számára iratott könyv, mely főképen 
a faluhelyt levő bába asszonyoknak 
kedvekért készíttetett, de minden jó 
anyáknak is az olvasásra hasznos és 
nekiek mint-egy ajándék az ő leányja-
iknak férjhez menetelekor ajánltatik. 
Dr. Marschal Henrik György által, 
németből magyarra ford. Kolozsvár 
és Szeben, 1791.; Egy sok probákra 
kitétetett, sok országokat megjárt; 
sok tudományokban jártas; és sok ne-
hézségeket meggyőzött érdemes orvos 
doktornak, t. i. néhai Kaposi Molnár 
Ádám úrnak az utolsó ellenségen, az 
halálon vett győzedelméről való rövid 
halotti tanítás, melyet nov. 8. 1780. 
történt halála után a Bolonyai szász 
és magyar templomban elmondott. 
Mostan pedig Molnár Sándor kinyom-
tattatott. Pozsony, 1793.

1795. február 20-án halt meg Bar-
caújfaluban.

A Brassóban született Gödri Kris-
tóf (Christophorus Gödri Coronensis 
Hungarus) nevű fia is 1801-től már 
németországi egyetemeken folytatta 
tanulmányait, de sajnos 1805-ben 
meghalt Würzburgban.

A szintén Bácsfaluban született 
Gödri János 1843 és 1844, majd 
1849 és 1852 között brassói titkársá-
gi aktuárius volt, 1844 és 1848 között 
levéltáros, majd a császári rendőrség 
és pénzhivatal tisztségviselője, végül 
haláláig a „Bezirksamt” (körzeti iro-
da) elnöke Kápolnokmonostoron.

Mindezeket Binder Pál Az erdélyi 
magyar evangélikus egyházközsé-
gek és iskolák története és névtára 
(1542–1860) című könyvéből tudjuk.

Szintén Sára-Lukácsné Gödri Erzsé-
bettől tudtuk meg, hogy amikor Tür-

kösben iskolát akartak építeni, akkor 
Gödri Póki Mihály (1839–1894) és 
felesége Gocsmán Sára átadták a te-
rületüket (amelyen ma a Zajzoni Rab 
István Középiskola türkösi épülete 
áll) az egyháznak, cserében ettől a Sós 
utca (akkor Mártis utca – Árvay József 
adata szerint 1865-ben Mártis utcája 
volt, a csángó Mártis családnévre utal-
va) elején kaptak egy telket, amelyre 
később két fiának és két unokájának 
épített házat (Gödri Mihály és Gödri 
András családja számára). Ekörül 
mondott le a Gödri Póki család ezen 
ága a Póki névről, és maradtak tisztán 
Gödrik.

A Gödrik meghatározó szerepet 
kezdtek betölteni Hétfalu életében, 
több tanító, tanár, iskolaigazgató, 
lelkész, állomásfőnök, kutató, vállal-
kozó, fényképész, ügyvéd lett belőlük, 
függetlenül, hogy milyen ágból is 
származtak. Csak a Magyar iskolák 
a Kárpát-kanyarban tíz Gödrit említ.

Például Sára-Lukácsné Gödri Er-
zsébet elmondta, hogy az 1870-ben 
született Gödri János nagyapjának 
hét gyermeke volt: János (született 
1900-ban), István (1902), Mihály 
(1905), András (1910), Kati (1912), 
Gyula (1914) és Anna (1917).

Az 1900-ban született Gödri János 
nagyon jó tanuló volt, és egyházi 
segítséggel Eperjesen végezte el a 
tanítóképzőt, majd Bácsfaluban volt 
iskolaigazgató. Nagyon felkarolta a 
csángó gazdákat, a Csernátfaluban 
megalakult népbank igazgatója lett, 
modernizálta a földművelést, gépe-
ket, technikákat vettek át a szászoktól.

Az 1914-ben született Gödri Gyu-
la Gyergyószéken lett híres faipari 
könyvelő a Bécsi döntés után. Érdekes 
családi történet, hogy amikor a II. 
világháborúban Budapestre kellett 
menekülniük, magával vitte a Buka-
resti Kereskedelmi Akadémián szer-
zett oklevelét. Hazatértekor hiába 
ült rá bőröndjére a budapesti pálya-
udvaron, hogy vigyázzon rá, elaludt 
és kivágták a csomagját, mindent 
ellopva belőle. Az oklevele is odalett, 
ám amikor Bukarestbe ment, hogy 
igazolást kérjen az egyetemről, az 
eredeti diplomáját kapta vissza, mert 
Budapestről egy becsületes megtaláló 
elküldte az egyetemnek.

Ugyanebből a családból származik 
dr. Gödri János orvos, kutatóinté-
zet-vezető. 1925. november 20-án 
született Bácsfaluban. A középiskolát 
Brassóban kezdte el, majd Kolozs-
váron folytatta, miután a család a 

Kovács Lehel István

Hétfalusi csángó család-
nevek – a Gödri név

Bécsi döntés után odaköltözött. Itt 
is érettségizett, majd 1944 után 
hazatért Bácsfaluba, innen ment 
Marosvásárhelyre, hogy elvégezze 
az orvosi egyetemet. 1952-től egy 
évig Kézdimartonfalván volt köror-
vos, majd 1954-től Brassóban a 
Stegul Roşu Poliklinikán dolgozott. 
Bukarestben röntgenorvosi tovább-
képzőt végzett. 1953-ben 1 hónapig 
Bukarestben a Világifjúsági Találkozó 
(VIT) közegészségügyi orvosa volt. 
A találkozón 111 országból 30 000 
résztvevő gyűlt össze a „Békéért és 
barátságért!” jelige alatt. Egy évig 
Brassó városának főorvosa volt, majd 
újabb egy évre ismét Bukarestbe 
ment, hogy elvégezze az Atomfizikai 
Intézetben az izotóp diagnosztikai 
szakkurzust. Hazatérve megalapította 
Brassóban az Izotóp Diagnosztikai 
Laboratóriumot, amely kezdetben 

az Ilie Pintilie városi kórház mellett 
működött, majd átköltöztették a 
Mărzescu kórház mellé. Innen ment 
nyugdíjba, a család ekkor Brassóból 
Bácsfaluba költözött vissza. 2000. 
november 12-én halt meg, sírja a 
bácsfalusi temetőben.

A családhoz tartozó Gödri István 
(sz. 1873) Gyimesben lett állomás-
főnök, András fia református lelkész 
volt Barátoson, István fia a budapesti 
műegyetemet végezte el.

Házasságok és áttérések révén re-
formátus és katolikus Gödri ágakat 
is ismerünk.

Hétfalusi, négyfalusi, bácsfalusi 
Gödrik. A jókai móri gazdag szegé-
nyek univerzum megtestesítői, aho-
gyan a Tatárhányás mélyedéséből az 
Árok Gödrik kirajzottak a nagyvilág-
ba, meghódítva azt, eredményeikkel, 
sikereikkel történelmet írva.

Hochbauer Gyula

Kiknek az emlékét idézi a 
„csángó szobor”?

A szabadságharc első hónapjaiban 
még nem, de őszire már tisztázódtak 
az erővonalak. Erdélyben a románok 
és a szászok nemzeti érdekeik ilyen 
értelmezése miatt, ők a magyarság 
ellentáborába kerültek, ami a többnem-
zetiségű Barcaságon folyamatos változó 
intenzitású feszültségforrás lett. 

A térség hadi központjának számító 
Brassót csak a feketehalmi ütközet 
(1849. március 18.) és a második 
tömösi csata (1849. jún. 20.) között 
uralta egyértelműen a magyar sza-
badságharc, máskor változó nagy-
ságrendű osztrák és osztrákpárti 
haderő. A Brassó környéki, akkor még 
magyar többségű települések, miután 
az agyagfalvi nemzetgyűlésen egyér-
telműen kifejezték, hogy a magyar 
szabadságharcban nemzetük mellett 
állanak, ki lettek szolgáltatva a vidék 
ellenforradalmi erőinek, amit csak 
hullámzatként tudtak ellensúlyozni 
az ide-idenyargaló háromszéki fegy-
veresek: legtöbbször  Sárossi Ferenc 
Kossuth-huszárai.

A történelmi emlékezetbe legmé-
lyebben a véres karácsony marta 
be magát, amit még erősített a Koós 
Ferenc szervezte emlékműállítás és 
az esemény történetének kiadása, va-
lamint Borcsa Mihály emlékiratának 
erre vonatkozó része. Ma az akkori 
eseményekről már több forrás adatait 
is összegezhetjük. 

Ezek szerint Bácsfaluból: Jakab 
János 59 éves, Mezei István 53 éves, 
Lőrincz István 23 éves, Veres János 31 
éves, Blőz István 27 éves, Papp Mihály 

22 éves, Tóth Pál János 26 éves, Musát 
György 40 éves, Vereske János, 40 éves, 
Gödri János 43 éves, Simon János 50 
éves, Mezei János 45 éves, Benedek 
András 40 éves, Ifj. Benedek András, 
19 éves, Falnagy Mihály 20 éves, Veres 
Mihály 39 éves, Bacsó András 38 éves 
„Türkösi kapuja előtt lőtték le.”, 
Jakab András 45 éves (Koós Ferenc: A 
csángó szobor története, Brassó, 1891., 
13. old. a Román Akadémia Kolozs-
vári Fiókjának könyvtárában 118031 
jelzet. Borcsa Mihály egyik kézírásos 
bejegyzése)/ Péter András (Bácsfalusi 
anyakönyv bejegyzése szerint), Antal 
István „a kozákok a bácsfalusi mezőn 
szúrták le” 1849 június 20-án. (Koós 
Ferenc: 12, 13. old.), Gossuj András 40 
éves (római katolikus bácsfalusi lakós) 
(római katolikus anyakönyv). 

Ez a bácsfalusi számbavétel 19 bá-
csfalusira és egy türkösire vonatkozik, 
ami 3-mal több mint ahány név a bács-
falusi emléktáblán szerepel. 

A különbség az utolsó 5 név körül 
adódik: 

1. Bacsó Andrást Koós Ferenc a 
bácsfalusiak között említi, amit eddig 
senki nem korrigált.

2. Jakab András nevét Maga Koós 
Ferenc bácsfalusi adatközlője, Borcsa 
Mihály kézzel írta be az ő példányába, 
amelyik Kolozsváron lakó fiától ke-
rülhetett az akadémia könyvtárába. 
(A füzetet kíváncsiságból vettem ki 
és lapozgattam volt Kolozsváron, s a 
második telitalálatomnak bizonyult a 
szabadságharcos témakörben. 

(Folytatása a 4. oldalon.)
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Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, eredményekben, sikerekben gazdag áldott új esztendőt kívánunk!

Veres Emese Gyöngyvér

Idén is szervezett kará-
csonyi vásárt a HMIK

Gyönyörű, meleg időben kezdődött 
a kétnapos karácsonyi vásár a Barca-
sági Csángó Alapítvány székhelyének 
udvarán, amelyet idén is a Hétfalusi 
Magyar Ifjúsági Klub tagjai szerveztek. 
Már messziről hívogatott a kapunál 
óriásra nőtt fenyőfa, amelyen a díszek 
egy része is hétfalusi kézművesektől 
származott, az udvaron pedig a gye-
rekek rögtön egy báránysimogatóba 
botlottak. Kézműves termékek, ínyenc 
házikó, kinti és benti rendezvények 
várták az érdeklődőket idén is. Idén 
kevesebb árus kínálta portékáját, ám az 
idén bevezetett előzetes jelentkezésnek 
és előválogatásnak köszönhetően, a 
kínált termékek minősége is kevésbé 
hagyott kívánni valót. Nyilván a város 
gyülekezeteiben hetente megrendezett 
karácsonyi vásárok hozadéka is volt az, 
hogy idén kevesebb helyi kézműves 
jelentkezett termékeivel, ám a családi-
as hangulatú vásár rengeteg szakmai 
beszélgetésre is lehetőséget teremtett. 

A koncertek vagy a csoportos fog-
lalkozások egyaránt szóltak kicsiknek 
és nagyoknak, sőt, idén a legkiseb-
beknek is kínáltak adventi Kerekítőt, 
és öröm volt látni, hogy mennyi szülő 
hozta el kisgyerekét Lukács Gabriella 
mondokázós foglalkozására, de a 
nagyobbak is szívesen alkották meg 
karácsonyi díszeiket. Ráadásul a kéz-
műves műhelymunkán több román 
szó is hallatszott, ami részben azt 
jelenti, hogy a vegyesházasságban 
élő gyereket is elhozta a nem magyar 
szülő, másrészt pedig – amint Sipos 
Emese, a HMIK elnöke elmondta –, 
a helyi román közösség hiányolja 
az ilyen jellegű tevékenységeket, így 
tagjai szívesen látogatják a magyar 
eseményeket, de mi, magyarok is 
örömmel hallgattuk a George Moroia-
nu iskola román tagozatos diákjainak 
karácsonyi műsorát, hiszen az ünnepi 
várakozás minden nyelven megte-
remti a maga remekműveit, legyenek 
azok népénekek vagy modern dalok. 

A színpadon fellépők között voltak 
helyi társulatok, mint a türkösi evan-
gélikus egyházközség vallásiskolása-
inak vagy a Zajzoni Rab István iskola 
diákjainak kórusa, vagy a Négyfalusi 
Trió Zenekar, de Páll Beatrice Brassó-
ból érkezett, fellépett a sepsiszent-
györgyi Székely Mikó Kollégium 
diákkórusa, a brassói-nagyszebeni 
vegyek együttes, a BRI és Watzzy és 
a Fuze band fúvószenekar is. Ünnepi 
dalokból tehát nem volt hiány, bár 

a 16 fokos melegben olykor furán 
szóltak a száncsengőről, illetve fehér 
hóról szóló szövegek. Sajnálatos 
módon, idén nem nézhettük meg, 
hogy menyire ügyesek a háromfalusi 
boricások, mert nem akadt fellépő.

Az idei vásárra készült el a Barca-
sági füzetek 4. – Hétfalu gyerekeknek 
című kiadvány, illetve az azonos 
tematikájú 2023-as Barcasági csán-
gó naptár is, amelynek bemutatója 
szintén a rendezvény részét képezte. 
Nika Izabella kérdéseire a Pro Terra 
Barcensis projekt vezetője, Hlavathy 
Zsuzsánna, a két szerző, Kovács Lehel 
István, valamint e sorok írója, illetve a 
nagyváradi Szűcs László válaszolt, aki 
a korrektúrát végezte. A beszélgetés-
ből körvonalazódtak a feladatkörök, a 
szövegírás nehézségei, hiszen gyere-
kekhez kellett szólni, a grafikai munka 
buktatói, hiszen az illusztrátoroknak 
olyan területet kellett megjeleníteni-
ük, amelyet egyáltalán nem ismertek. 
Amint azonban Szűcs László, akinek 
a barcasági csángók világa szintén 
ismeretlen volt, elmondta: a kiadvány 
túlmutat a lokalitáson, hiszen mások 
is tanulhatnak belőle, illetve a felada-
tok más régiókra is adaptálhatóak. 
Jó érzés volt látni, hogy a bemutató 
alatt az alapítvány terme megtelt, 
illetve több kisgyerek hallott már 
a kiadványról, és eljött a szülőkkel, 
hogy meg is vásárolják. A füzet és 
naptár grafikája lehetőséget adott 
arra is, hogy a helyi kézműveseink, 
Hankó Gabriella és Kiss Zita meg 
is jelenítse a Furuzs mányit, Samu 
mápót és Inkét, a kisunokát, így a jól 
sikerült figurák is csábítják a hétfalusi 
gyerekeket, hogy felfedezzék saját 
környezetüket, hogy ismerkedjenek 
hagyományaikkal. biztosak vagyunk 
abban, hogy a szülők és nagyszülők is 
élvezettel forgatják majd a kiadványt, 
és örömmel segítenek a gyerekeknek 
a feladatok megoldásában. 

Így hát összességében elmondha-
tó, hogy a rendezvény jól sikerült. 
Az új HMIK-tagok ismerkedtek a 
feladatokkal, a régiek eligazítottak, 
szerveztek, de egymástól tanultak és 
egymást segítették, hogy a vásárra 
látogatók elégedetten távozzanak. 
Végül, de nem utolsó sorban köszön-
jük a támogatóinknak – a főtámogató 
a Négyfalusi Polgármesteri Hivatal 
volt – is, hogy lehetővé tették a vásár 
megszervezését, illetve a kiadvány 
létrejöttét is.

A hétfalusi karácsonyi vásár támogatói, pertnerei:

Hochbauer Gyula

Kiknek az emlékét idézi a 
„csángó szobor”?

(Folytatás a 3. oldalról.)
Aki kételkedik ennek az állításom-

nak a hitelességében, ellenőrizze a 
megadott jelzettel Kolozsváron, de 
fénymásolatom is van az említett 
bejegyzésekről.)

1. Antal István nem a „véres kará-
csony” áldozata, de civil áldozat, akire 
mártírként emlékeztek, amikor Bor-
csa Mihály és Koós Ferenc emlékükre 
a „csángó szobrot” kezdeményezte, 
megszervezte, és állíttatta, akárcsak 
a tatrangi Váncsa Samura, a türkösi 
Szabó Ágnesre.  

2. Gossuj András lehet az egyetlen 
a bácsfalusi mártírok közül, akit pap 
temetett el, mégpedig a z akkor türkö-
sön szolgáló Molnár József plebános.

Ha figyelmesen olvassuk Koós 
Ferenc leírását az említett nyomtat-
ványban, feltűnhet, hogy a Bácsfalu 
– Türkös – Csernátfalu – Hosszúfalu 
– Tatrang sorrendű felsorolásban 
Csernátfaluig majdnem minden meg-
említett december 23-án halt el, Cser-
nátfaluban már van egy, aki december 
14-én, Hosszúfaluban pedig a legtöbb 
(5) december 14-én, és többről hiány-
zik ez, a napot is meghatározó adat, 
s csak Tatrangnál jegyzi meg ismét 
egyöntetűen a december 23-át.

Ha az időpontnál maradunk, ak-
kor a számbavétel a következőket 
mutatja: 

1. december 23-a, azaz a „véres ka-
rácsony-szobatján”: 37 áldozat,

2. december 24-én: 1 áldozat,
3. december 14-én: 6 áldozat,
4. június 20-án, azaz a tömösi csata 

napján: 6 áldozat,
5. meghatározatlan időben: 5 ál-

dozat.

Ez összesen 55 áldozat.
Kik hiányoznak Koós Ferenc ada-

taiból?
1. A két római katolikus: Gossuj 

András és Szabó Ágnes.
2. A bácsfalusi Jakab András.
3. A véres karácsonyi meneküléskor 

az erdőben megfagyott gyermek.
Az időre vonatkozó megjegyzések-

ből körvonalazódik, hogy a falvak 
1848 karácsonyán történt lerohanás-
kor esett a legtöbb ártatlan hétfalusi 
magyar áldozatul. Ezt követi száma-
dat szerint az 1848 december 14-i, 
majd a második tömösi csata napján, 
1849. június 20-i. 

A csata következményeinek áldo-
zata  a türkösi Szabó Ágnes. És az 51 
mártírként számontartottak közül Sü-
kösd Sámuel, aki tábori lelkészként az 
egyetlen nem civil, akinek az emléke 
felé különös kegyelettel fordul mind 
Koós Ferenc, mind Borcsa Mihály és 
az utókor.

(Az adatok forrásai:
1. Koós Ferenc: A csángó szobor 

története, Brassó, 1891.
2. Koós Ferenc: A véres karácsony 

áldozatai. In. Brassó, 1889. 119. és 
121. sz.

3. A bodolai ev. ref. agyházközség 
anyakönyve 1834–1875

4. Matricula Ecclesiae Romano cat-
holicae in Parochia Türkös ab anno 
1830 usqe ad 1857.

5. A Bácsfalusi evangélikus egyház-
község anyakönyve 1848–1889.

6. A tatrangi evangélikus egyház-
község anyakönyve 

7. A bácsfalusi evangélikus egyház-
község régi családkönyve)

(Folytatjuk)


