Szerkesztők: Hochbauer Gyula, Kovács Lehel István

Független művelődési és helytörténeti havilap

X. évfolyam 3. (515.) szám

2004. március 12. – péntek
Alapította és szerkesztette (1906–1911):
dr. Fekete Endre és Kiss Béla
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A Hegyaljai ág. h. ev. magyar
egyházmegye elöljáróságának
Miskolczon
Tisztelt Uraim!
Bocsánatot kérek, hogy egyházmegyéjük július 28-iki közgyűléséből keltezett levelükre csak most felelek. Nagyon
öreg ember vagyok, szemeim fáradnak,
kezem megnehezedett, munkaerőm
megfogyatkozott, pedig nem csak szerződési kötelezettség, hanem szerény nevem becsülete is munkára kötelez, melynek még anyagi részét is magamnak kell
végeznem, mivel fiaimat, akik segítkeznének, állásuk tőlem messze tartja, hátrálékkal is vagyok munkámmal, ami nagyon bánt, levelezésekre időt nehezen
szakíthatok, mert az írótoll öreg kezemnek súlyos szerszám, az írás lassan megyen, sok időmbe kerül. Szolgáljon ez
késedelem magyarázatául, ne mondjam,
mentségül.
Sajnálattal értettem levelükből tisztelt
Uraim, hogy a tályai ág. h. ev. egyház
végínségre jutott: a temploma, melyben
90 év előtt a szent keresztségben részesültem, rommá lett, mint én magam is.
Amit ember épített, az ha rommá lesz,
ember megújíthatja, de az ember maga
„por és hamu”, amint az ómagyar halotti
beszéd szól. Ez a különbség köztünk, a
két rom között.
Érdeklődéssel olvastam tudósításukat
a mozgalom felől, mely ama templomrom megújítása végett már három év előtt megindíttatott, hogy az eredmény a
várakozásnak nem felel meg, hogy az
országos közadakozások nem folynak be
oly bőségesen, mint a mozgalom megindítói remélni vélték, hogy a kunyhó és
a polgári iparműhely többet adott, mint
a palota, az engem nem lepett meg, mert
természetes következése annak, hogy a
közadakozási mozgalom megindításában
az én keresztségem emlékezete belevegyíttetett. Ha ez nem történik, valószínű,
hogy a rommá lett tályai templom megújítása is részesült volna magas helyről
a szokásos száz forint segítségben és ez

– szintúgy szokás szerint – visszahatott
volna a palotákra, az én keresztségem
felemlítése bevágta Önök előtt e segítség reményének ajtaját, s csak a kunyhó
és polgári iparműhely kegyeletének
cseppforrásai maradtak fel, mert a paloták számítgatnak, a kunyhó és az iparműhely lakói keblüknek ösztönét követik. Kövessék is, a nép ösztönei adnak
tápláló nedvet a történelem talajának,
melyre a röppenő percek opportunizmusával számítgatásnak szárító szele szikkasztólag hat. De én sem próféta, sem
prófétának fia nem vagyok, hát hagyjuk
ezt; hanem az tény, hogy nevem emlékezetének az üggyel kapcsolatba hozása
akadálynak bizonyult a mozgalomnak,
melyet a tályai romtemplomnak az enyészettől megmentésére a hegyaljai ev.
egyházmegye vallásunk hitével, reményével, szeretetével megindított. Nem
személyem miatt bizonyult akadálynak,
mert én, a 90 éves kitagadott hontalan
pária semmi sem vagyok, hanem az elv
és irány miatt, melyhez igénytelen nevemet hozzáfűzte a megmásíthatatlan
történelem. Óhajtanám, hogy az ínségre
jutott tályai egyházat kárpótolhassam a
veszteségért, melyet neki nevem okozott,
nincsen módomban, de esedezem Önöknek tisztelt Uraim, engedjenek meg
nekem annyit, hogy a kunyhó és iparműhely becsületes munkával keresett fillérjeihez én is csatlakozhassam hasonló
módon keresett filléremmel, melynek
Radványi István egyházmegyei felügyelő
részére szóló postautalvánnyal elküldése
felől a vevényt ide rekesztem. Meg vagyon írva, hogy „az Úr a szíveket rostálja”, erre hivatkozva kérem elnézésüket.
A megújított tályai templom felavatása, amint levelükből tudom, az én születésem napjának kilencvenedik évfordulójára lett határozva. Kilencven év!
Egy ember életében minő rettenetesen
hosszú idő! Tizenegy ily életkor a magyar embert Árpád korába vezeti vissza!
Irtózat csak meg is gondolni, hogy én,
célja fosztott örömtelen életem minden

más csapása mellett
még azon csapás elviselésére is kárhoztatva legyek, hogy
születésem napjának
kilencvenedik évfordulóját megérjem, ha
csakugyan megérem,
mert bizony bizony
mondom, énreám, a
kitagadott hontalan
páriára reá illenek a
prédikátor azon szavai, hogy jobb az ember fiára az ő halála
napja, az ő születésének napjánál. De legyen meg ebben is az
Úr akarata.
Hanem Önök kegyeletet említenek,
tisztelt Uraim, mint Kossuth Lajos, a turini remete. Ismeretlen festő műve
annak indokát, hogy egyházmegyéjük azt leménye; azonban ha az Önök által ema napot, mely reám nézve a hosszú lelki lített kegyelet fénycsomójából, mely ama
szenvedésre visszaemlékezés napja, nagy idők emlékére világít, egy halovány
egyházi ünnepéllyé akarja szentelni. Hi- árnyéka az én szerény nevemre is reászen igaz, nagy idők voltak azok, ame- száll, én azt, mint becses kegyadományt,
lyek emlékének ez a kegyelet szól, hagy- keserves életem hátralehető kevés naptak is maguk után elmosódhatatlan nyo- jainak kísérőjéül alázatos szívvel fogamokat Magyarország történelmében, s dom és merem fogadni, mert ha sok minmég jövend idő, midőn azon nyomai is dent elvettek tőlem, a sors – még hazáelőtűnnek, melyeket most elmosódottak- mat is – annak öntudatától nem fosztnak hisznek, „a leányzó nem halt meg, hatott meg, hogy tiszta lélekkel iparkodcsak aluszik”, de a korszakalkotó idők- tam hazafiúi kötelességemet teljesíteni.
Többet erről nem illenék szólanom az
ből, aminők minden nemzet életében előfordulnak, az utódok kegyelete csak a arcomat pirító magasztaló sorok miatt,
mártírok emlékét illeti meg, másokét csak melyekkel Önök tudósításukat kísérik, de
igen szerény mértékben, mert a törté- válasszal tartozva azon kívánatukra,
nelem logikája nagy vágásokban mozog, hogy a megújított tályai templomnak,
a világrendnek maga magát ellenállha- születésnapom 90-ik évfordulójával kaptatlan erővel végrehajtó azon törvényé- csolatos felavatásánál magamat egyik
nél, hogy ilyen ok, ilyen okozat. Egyes fiam által képviseltessem.
emberek csak mint a törvény exponen(Folytatása a 3. oldalon)
sei, hogy úgy mondjam, csak mint óramutatók szerepelhetnek az idők óralapján, s az óramutatók jelzik az időt, de
nem csinálják azt. A közvélemény, a népek közértesülete csinálja, amely viszont
a történelmileg kifejlett szükségnek szü-
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2. oldal

Borcsa Mihály-év

H É T F A L U

Koós Ferenc élete

A bácsfalusi százéves magyar
papilak búcsúja (1809–1909)
írta Id. Borcsa Mihály,
87 éves ny. lelkész
Nyomatott Jancsó János
könyvnyomdájában, Hosszúfalu, 1910.
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Megdöbbenve hallom: „Rontsuk le e házat,
Végórája eljött, elég volt egy század.
Kik felépítették, adnak neki helyet
A föld kebelében néma sírjok mellett.”
Bácsfalu népétől tehát búcsút veszek,
Öreg, ifjú hívem, az Isten veletek!
Az új papi laknak, melynek nincsen párja,
Örvendjen iskola, templom, községháza.
E négy épületnek növekvő ereje
Árasszon bő áldást sok csángó kebelre;
Én öreg papilak, végképp elgyengültem,
De nem leszek soh’se lakóimhoz hűtlen.
Hét derék lelkész volt hajlékom lakója,
Ezért lobogott itt műveltség zászlója.
Dicsőn feláldozták keblöknek nyugalmát,
Bátran biztosítva Csángóság hatalmát,
Általok lettem én az egyháznak éke,
Zsuppos és zsendelyes társaimnak fénye.
Magyar kőművesek! Kérem türelmetek
Eltemetésemmel, oh, ne siessetek!
Emlékeim jobb részét hadd elősorolnom,
Azután szemeim örökre lehunyom.
Látásom, hallásom, érzésim tárháza
Nyitva van előttem, nem szorulok másra.
Falum s csángó népem érdeke kívánja,
Nem feledni s tenni közérdek javára.
Első, amit tudok – mi nem tűnt fel újnak –,
Én adtam tekintélyt szegény Bácsfalunak.
A hét lelki vezér emléke hirdeti:
Mily édes volt egykor bennem megpihenni.
Második, mit láttam: templom épülete –
Nem kelle hallgatni igét idegenbe.
Ez volt Hétfalunak egyik palotája,
Szegény községünknek második csodája.
Harmadik, mit láttam, iskolánk két terme,
Az Isten házának veteményes kertje,
Növelt is gyermeket az Isten képére,
A csángó becsület édes örömére.
Növelni gyermeket magyar iskolában,
Hadd legyen ő boldog a magyar hazában.
Ne feledje soha, magyarnak született,
Magyar nyelven zengje: a sok szent éneket.
(Folytatása a 3. oldalon)
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1809–1909
Magyar kőmívesek állnak itt mellettem,
Készen a csákányok a munkás kezekben.
Én édes Istenem! Mit akarnak ezek:
Talán kivégezni gyászos életemet?

•
•
•

Magyarrégen, 1828. október 18. (keresztelő)–Brassó, 1905. február 18.
1840–1848 között szolgadiák a marosvásárhelyi Református Kollégiumban. A
szabadságharc idején előbb nemzetőr, majd
Mátyás, huszár volt. A szabadságharc után diák és köztanító Marosvásárhelyen,
majd Szebenben, ahol románul tanult. Részt
vett a Makk-féle összeesküvésben (1851),
amiért letartóztatták, de szabadon engedték. Román tudása miatt 1855-ben bukaresti ref. lelkésznek nevezték ki. Közben
tanított a bukaresti magyar iskolában.
Lakása a szabadságharc bujdosóinak egyik
menedékhelye volt. Kiadta és részben írta
a Bukaresti Magyar Közlönyt (1860–
61). Végigjárta a csángó falvak egy részét
(1858), és kimutatást készített róluk. A román fővárosban templomot építtetett, művelődési házat, olvasóegyletet alapított.
1878-ban kinevezték Brassó vidéki tanfelügyelőnek, majd királyi tanácsosnak. Hétfalu iskolaügyeinek fejlesztésében nagy szerepet vállalt. Kezdeményezte, hogy Apáczai Csere János házát márványtáblával
jelöljék meg. 1881-ben készítette el Apáczai
életrajzát. 1891. szeptember 27-én
beszédet mondott a csángó szobor leleplezési ünnepségén. Sokat foglalkozott Zajzoni
Rab István emlékének ápolásával is.
Az EMKE brassói fiókjának elnöke
(1885–94), több társulat, egylet, élete alkonyán a brassói magyar szabadkőműves
páholy tagja volt. Több ezer cikket, tudósítást, napi jegyzetet írt, cigány és román
népmeséket, olasz elbeszéléseket fordított.
V. Goldişsal tankönyvet írt az erdélyi román
iskolák számára (1903). Emlékiratai
forrásértékűek. A két világháború között
Koós Ferenc Kör néven működött a bukaresti magyar egyetemista ifjúság segélyző és önképző egyesülete 1939-ig. A brassói
református temetőben nyugszik.
Kovács Lehel István
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nagyház: díszszoba
nagykalapos: rossz szellem
nagyrova: nagykendő
nyákja van: ideges, zsémbes
ne, nesze, mesze: tessék
né: nézd
nedró: ügyetlen
nehésség: légzési nehézség, asztma
nem vëgyülök oda: nem avatkozom be
német: keringő
nërávás: makrancos ló
nesentok: gyáva („nesentok
gyermëk”)
nótárius: jegyző
nyad: fullad
nyári nyihogó: tavasszal született
csikó
nyihogó: csikó
nyűg: tehetetlen
nyüstye: szövőszék-kellék
oan: olyan
ódalló: hegyi mellékút
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ódarolni: járkálni
odor: a csűr hátsó része
ófok: rossz szellem
oltott: kocsonya
ondok: lehetetlen
ondokolni: haszontalanul
bíbelődni, lehetetlenkedni,
nyugtalankodni
ontok: átdobó fonal
ordaleves: ordából és kenyérszeletekből készített leves, amelyet
gyermekágyasnak vittek
orgonál: vonít
orotvány: irtovány
örömapa, örömanya: az esketés
előtti három napon a házasulandók
szülei
összeduccol: összetapossa
összeharagusznak:
megharagszanak egymásra
összetácskálni: szétverni
ösven, ösveny: ösvény
őszember: hiedelemlény

F a r s a n g b ú c s ú z t a t ó
(Forgatókönyvszerű szövegecske)
Egy bármilyen nagyobbacska térre kis
tehertaxi érkezik kartondobozokkal, amelyekbe ember is beleférhetne összekucorodva. A sofőr lepakol a térre nyíló
utca sarkának napos oldalára, majd elhúz.
Nagyon öreg falusi anyóka tipeg el, s
valami feltűnőt késve észlelve, vissza, a
dobozok feliratait betűzgetve: ÖRDÖG,
EGÉR, BOLOND, KIRÁLY, CIGÁNY,
ÚR, ANGYAL, MACSKA, ILUS. A
nagyanyó kiveszi a surczsebéből a kitartóan csörgő maroktelefont, de beszélgetni már eltűnik a ház- s egyben utcasarkon, s a játék közben, amikor nem
kell dobozközelben lennie, egészen váratlanul jelenik meg a tér különböző
pontjain.
Már a telefonhívásra kinyílik az ILUS
kartondoboz, s kiszáll belőle Ilus, majd a
dobozt elfordítja arra az oldalára, amely
így toronyóra. Egymástól 5-5 méternyi
távolságra vonszolja-taszigálja a számára hozzáférhetetlenül nagy dobozokat, s
közben hol a toronyórára, hol a karórájára nézeget. Legalább egyszer az öregasszony is odaér az óra elé és játszadozik a mutatóval. Ilus meg sem szusszanhat a dobozrendezés végeztével, mikor
az utcasarkon megjelenik, kezében krétával, nyakában madzagon csüngő síppal, egy alak. Az utcasaroktól a tér középpontja felé tájékozódva startvonalat
húz, majd eltűnik a sarok mögött. Ilus a
startvonalhoz igazodik, s vár. A szomszéd kapualjból kijövő gitáros apród az
ő dobozára törökülve gitározni kezd. Az
első akkordra Ilus a saroktól legtávolabbi

dobozhoz szalad. Már mikor Ilus a startvonalhoz görbül, visszaér az öregasszony,
és rendre kicsomagol a dobozokból, ezek
oldalára terítve a jelmezeket és álarcokat. Miután az első dobozt kicsomagolta,
akkor ér oda Ilus. Eszeveszett iramban
ölti magára a jelmezt, pukedlizik a térközép felé, s máris tépi le magáról, hogy a
másikat kapkodhassa fel s így tovább az
utolsó dobozig. Közben az öregasszony
a saját eredeti ruháját veszi fel, s az
öregasszonyé a gitárosra kerül, aki az ő
átöltözéséig gitározott. Amíg ő öltözködik, addig Ilus furulyál az óra alatt. A
vénasszony-gitáros hol nagyon gyorsan,
hol roppant vontatottan kezd pengetni,
mire Ilus felemás, macska-egér, angyalördög, király-bolond jelmezekben pukedlizik a tér közepe felé. Az álruhás öregasszony kezdi vállfákra pakolgatni a
jelmezek darabjait. A dobozokból pultot
épít, a ruhákat elrendezi rajta. Az utcasarok mögött eltűnik az egér. Utána a
macska. A király visszalép a Képes krónika iniciáléjába. A gitáros kicseréli az
öregasszony-jelmezt a bohócéval. A cigány csatornázni vonul. Az úr az ablakban könyököl. Ilus és az öregasszony is
a maga ruhájába kerül. Az öregasszony
egy nagy kartonra ír.
Ilus tűnik el (lassított mozgással) az utcasarkon a gitárossal. A sarok élén rágyújtanak egy-egy cigarettára, s a sarok
mögül visszafújnak néhány alulról filmezett füstkarikát.
Erre az öregasszony befejezi az írást, s
kifüggeszti a táblát: HASZNÁLT RUHÁK
BOLTJA NYITVA MOSTANTÓL.
Hochbauer
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2004. március 12.

H É T F A L U

3. oldal

Levél Kossuth Lajostól

Március 15.

Borcsa Mihály-év

(Folytatás az 1. oldalról)
Ne érjem engem, tisztelt Uraim, neheztelés amiatt, hogy tartózkodás nélkül
bevallom, miként én e kívánság felett
csak azért nem csodálkozom, mert azt
jóindulatból származottnak tekintem, de
komolyan értettnek nem vehetem. Ha
valaki legyen aggkora, legyen egy hosszú
út fáradalmaira való tekintet, vagy más
ily nemű akadály által lehet tartóztatva
valamely ünnepélyen megjelenésétől,
melyen jelenléte óhajtatik, ily esetben
van értelme azon kívánságnak, hogy képviseltesse magát, ha maga nem mehet,
de hiszen tudva lehet – mondhatom közönségesen tudva van Magyarországon –, hogy minő tekintetek indítottak
engem azon elhatározásra, hogy ha
hontalanul is kell meghalnom, én nem
teszem lábamat Magyarország földjére,
amíg az oly fejedelmet ismer el királynak, aki egyszersmind Ausztria császára
is, és közönségesen tudva van az is, hogy
én e kettős minőségnek Magyarország
állami függetlenségével összeférhetetlenségét politikai religióm sarkalatos hitágazatának vallom, én e hitvallásommal,
melyet a magyar nemzet egykoron az
én indítványomra magáénak vallott, több
mint egy negyed század óta ellentétben
állok nemzetemmel; nem vitatkozom, a
jövendő fog ítélni ez ellentét felett, de
én számot vetve nemzetem történelmének tanulságaival, lelkiismeretemmel, s
a tényleg fennforgó viszonyok kényszerű
logikájával, álláspontomhoz agyam minden erejével, szívem minden melegével
megtörhetetlenül ragaszkodom mindhalálomig; s minthogy én múltamnál fogva
oly kivételes helyzetben vagyok, melyhez
senki másé nem hasonlítható, lehetetlen
volt azon meggyőződésre nem jutnom,
hogy énreám e kivételes helyzet azon
kivételes kötelességet is hárítja, hogy nekem tehetetlenül bár, de megtörhetetlen
állhatatossággal egy élő tiltakozást kell
önkéntes számkivetésemmel képeznem
az ellen, hogy a magyar nemzet megtagadta álláspontomat. Emiatt tagadtam
én meg magamtól szülőföldem viszontlátásának örömét, boldogságát, ez tett
engem azon helyzetbe, minél fogva úgy
én, mint fiaim Magyarország polgárai
közül kidobattunk.
Hát mit jelentene az, ha én most felkérném velem együtt kidobott fiaim egyikét, hogy menjen azon országba, amelyből törvény által kidobattunk, engem egy oly ünnepélyen képviselni, amelyet születésnapom évfordulójának
megünneplésével szándékoznak jóakaróim összekötni? A nevetségesség határát súrló hiúság mellett jelentené azt,
hogy én megtagadom, meghazudtolom

Egyének áldozatkészségéből összegződött a nemzet szabadságharca, s egyének életébe oldódott haszna is: a szabadság úgy, hogy közben épült a nemzet.
A hozzájárulás értékelte fel kezdetben
az eszmény jelentőségét a résztvevők
számára, s ez az élmény a hősiességet
a jellembe építette. Ezekből az idő generációváltásokkal koptatott, a politikum
pedig gyakran jelszavakká ironizált.
Úgy gondolom, hogy a hajdani áldozathoz az méltóbb, ha a hajdani eszmékből próbálunk magunkba s körénk időszerűsíteni s nem elégedünk meg azzal,
hogy ehelyett különböző tömeglélektani
fogásokkal közönséget toborozzanak egy
nap pár órájára, eseményidegen tartalommal elterelve a figyelmet a lényegről.
Mi is a március 15-i ünneplésekből
gyakran hiányzó lényeg? Úgy vélem,
hogy az, ami meghatározta itt Brassó vidékén is március 15. megünneplését a
XIX–XX. század fordító negyedszázadnyi váltó-időben: az akkori szervezők a
szabadságharc tartalmához kapcsolták
a részvétel élményét. Akkor arról szólt
az ünnep, hogy a résztvevők egy része
hitelesíthette a történelmet (lelassítota a
kisajátítást), s ünneppé szentelte az ünnepélyt azzal, hogy hitet erősített a résztvevőkben. Azt a hitet, hogy részt lehet
venni a szabadság követelésében.
Igaz, hogy azóta eltelt közel száz esztendő, és ma divatos sok mindent úgy
újraértékelni, hogy éppen a lényege ne
maradjon, de március 15-ről, a ’48-as
szabadságharcról azt elhitetni, hogy az
ünnep külsőségei a fontosak, azt jelenti,
hogy hozzájárulunk a lényeg bábbá változtatásához, melyen évről évre pompásabb gúny cifráll majd.
A Barcaság minden magyar ajkú lakója részt vett a szabadságharc eseményeiben: élte nemzete s a saját szabadságharcát – a körülmények és jelleme
szerint. Sokan tudunk is akkori őseink
szerepéről valamicskét, sokan semmit
sem. Miért hagytuk és hagyjuk, hogy folyamatosan törüljenek, átfessenek olyan
értékrendszert, ahonnan, ha ezt felismerjük, a jövőnk indulhatna?
Hochbauer Gyula

(Folytatás a 2. oldalról)
Negyedik, mit tudok, csendes kis szobámba,
Sok boldog örömnek voltam kútforrása,
Pap, tanító, jegyző igaz barátsága,
Bizony sok jót hozott a község javára!

magam magamat. Bizonyos vagyok benne, tisztelt Uraim, hogy engem ilyensmire felhívni Önöknek nem volt szándékukban, ezért mondám, hogy kívánságukat komolyan érthetőnek nem tekintem; Önök e kívánság kijelentése által
is csak azon jóakaratnak akarták jelét
adni, mellyel csekély személyemet megtisztelni kegyeskednek; jóindulatukat
nagyra becsülöm, hálás érzelemmel
mondok érette köszönetet, s kérem Önöket, legyenek köszönetemnek és tiszteletemnek egyházmegyéjük közgyűlése
előtt tolmácsai, de azon okokra hivatkozva, melyeket érintettem, remélem, természetesnek találandják, hogy kívánságuk teljesítésére még csak nem is
gondolhatok.
Isten áldását kérve egyházmegyéjükre,
maradok
tisztelő hitrokonuk, Kossuth Lajos
Turin, szeptember 4, 1892.
Ui.: Az aranyban lefizetett 220 frankot,
melyről a mellékelt vevény szól, az itteni postahivatal száz forint értékűnek számította.

Megjegyzés
A fent közölt Kossuth-levelet Mezei
István (1941–1981 között volt tatrangi ev.
lelkész) leánya, Coltofeanuné Mezei
Tünde bocsátotta közlésre. Egyelőre
nem tudhatni, miként került az értékes
Kossuth-ereklye Tatrangra.
Úgy érezzük, hogy a nagy férfiú halála
előtt 17 hónappal fogalmazott szövegnek
van hétfalusi, barcasági, erdélyi, sőt össznemzeti időszerűsége is (kellő kegyelettel s alázattal olvasva).
A szerkesztők

H é t f a l u s i
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• 2004. február 24-én, húshagyókedden a Hétfalusi Magyar
Művelődési Társaság, valamint a
Zajzoni Rab István Középiskola
diákjai Hochbauer Gyula ceremóniamester vezetésével farsangtemetést szervezett. A hangulatos
rendezvény során a „gyászmenet”
végigvonult Négyfalu utcáin.

• 2004. március 2-án zajlott le a
csernátfalusi evangélikus templomban az alpolgármester- és
városi tanácsos-jelöltállító előválasztás.

A járásbíróság így jöhetett létre,
Egész Hétfalunak emelkedésére.
Ugye, ez intézmény óriási vívmány?
Magasb állapotot ez a nép nem kíván.
Ötödik, aminek nagy öröme van itt,
Hogy most nem egy, hanem öt tanító tanít.
Lassan az egyházi iskolának neve,
Szép egyetértéssel államivá leve.
Testvérnek tekintik egymást a gyermekek,
Boldogan mondják, hogy: iskolába megyek,
Bár jönne az idő, s a négy felekezet
Egy akolba térve imádná az Istent.
Hatodik, mit tudok, láttam és éreztem,
Mit szenvedett e nép vagyonban és vérben.
E két szám (1848, 1849) tanúja hazafiságának,
Tanúja az ellen honárulásának.
Hetedik, mit tudok: a tömösi csata,
Hol betört hozzánk Oroszország hada,
Kioltni e haza feltűnt szabadságát,
S megtörni a magyar szent hazafiságát.
Tízszeres haderő rohant a magyarra,
Sok vitéz honvédnek tündökölt itt kardja,
Még a kősziklák is, ha kérded, beszélik,
A magyar honvédség mily bátran vérzett itt.
Előkelő honlány kereste az apját,
De orosz hóhérok őt is elrabolták.
A csángó honvédek lerakták a fegyvert,
Fogarasig küzdve a szabadság mellett.
Nyolcadik, mit tudok, egyházi szakadás,
Mert harmóniában nem fért meg két dudás.
„A magyar nemzetnek – mondták – nincs igaza,
A csángó így mondá: szent neki a haza!”
Lám, ez elriasztó botlás eredménye:
A tizenegy magyar egyház átlépése,
Oda, hol nem simul senki az ellenhez,
Hol az ellenség is hazaszerető lesz.
Tiszai kerület nagynevű püspöke
Tizenegy egyháznak lett erős vezére,
Rég ápolt reményre édesb lett a helyzet,
Mert nemzeti erő vívta a küzdelmet.
Én, öreg papilak, most már elhallgatok,
Magyarok Istene legyen oltalmatok.
Magyar kőmívesek kezet a munkára!
Legyen az új hajlék újabb élet vára!
A hívek javára!!!
Tőled is búcsúzom, oh, öreg lelkészem,
Ki harminchét évet töltél keblemen,
Siess, jer utánam, oh, nincs miért félnünk.
Nekünk öregeknek nincs is miért élnünk:
Az Isten vezérünk!!
Id. Borcsa Mihály
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4. oldal
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X. évf. 3. szám
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Bodola és Türkös 1848-as titkaiból

Március 18-án hideg északi szél kavarta a havat. Csak Bácsfaluból 32 szekeret parancsoltak Brassóba a tisztek holmiját futtatni s a muníciót a határon túlra.
– Akkor tizenöt éves voltam, és kíváncsi. Érdekesnek tűnt a sürgölődés,
bár az idegesen parancsolgató tisztek
viselkedése elárulta, hogy az, ami körülöttünk készülődik, az nem díszfelvonulás.
Mégis addig győzködtem Gossujt és
Simont, míg valahonnan téli subát nem
kerítettek, s terv szerint kisurrantunk a
kapun, az utcán és a falun a Tatárcsiga
felé, s onnan a Tatárhányás védelmében
le a Tömös menti ciherig. Ott az erdőig
lopakodtunk, közben-közben félve, mikor
úgy tűnt, hogy felénk hadonászik egyikmásik szekérről egy riadt alak. Elég
rendetlen menet volt, s néhány irgalmatlanul megrakott szekeret nyikorogva
vonszolt az igás. Sok szekér be volt
takarva, s alig láthattuk, hogy mi van
rajta. Pedig mi
azért jöttünk ide,
hogy számba
vegyük, hogyan
menekülnek a
nálunk hatalmasabbak. Más
volt ez, mint a mi
karácsonyi Kőba-futásunk.
Akkor költözött belénk nagyobb félsz, amikor a szász
kertjénél fogni
kezdtek a kutyák, s tekintetünk gyors tanácskozása
után visszafordultunk. Otthon
észre sem vetKossuth, Táncsics,
ték, hogy hiá1948-ból.
nyoztunk, mert
estére kelve elláttuk az állatokat, s egyéb dolgunk még azon az izgalmas
tavaszon nem volt.
*
Másnap nem mehettünk menekülést
nézni, mert Gossujt a tiszteletes hívta el
fát vágni, s a felnőttek közül néhányan
ránkcsodálkoztak, hogy miért érdeklődünk olyan buzgón a menekülésről. Harmadnapra már elfogyott a menet, s
bosszankodtunk, hogy nem láthattuk azokat, a mulasztásért azonban kárpótolt,
mikor megtudtuk, hogy huszonegyedikén
éjjel másfél század gyalogság, egy szakasz lovas szekér székely ágyúval üldözőbe vette a menekülőket.
A tömösi vám felől órákig tartó lövöldözés hallatszott, de odáig már nem
merészkedtünk. Este ért haza egy szom-

1848 nyarán a Barcaságon kegyetlenül pusztított a kolera. Bodolán is sokan
haltak meg „kolera nyavalyába”, az
év júliusában László József (az akkori
bodolai Oskola Mester) kétéves,
Karolina nevezetű leánykája is.
1848 november utolsó harmadának
váratlan barcasági hadmozgatása érintette a térség nagy részét, s a császárpártiak azon törekvésén alapult, hogy átvegyék a székelyektől az egyik fontos
határmenti átkelőhely, a Bodzai-szoros
katonai felügyeletét.
November 23-án Bodzára vonult Stráva százados, egy gyalogos és lovas önkéntesekkel kiegészülő román határőrszakasszal. Bodolán átvonulva magukkal
kényszerítettek felfegyverzett bodolai románokat és magyarokat is. Ez a magyarok számára keserű kényszerkivonulás
többük számára tragikusan végződött.
Olvassuk erről a bodolai ev. ref. egyházközség 1834–1875 közötti időszakra
vonatkozó anyakönyvét: „a bodolai
magyarok és oláhok felparancsoltatván a Bodzára, a székelyek helyeinek elfoglalására, a többiek között
id. Dudás József is felmenvén a székelyek által megöletett, mely mián
meg is halt. A Bodzán temettetett el.
(…) Egy oláh csoport Bodolára jövén, az oláhok is hatalommal kiparancsoltattak, hogy a Bodzára csatára a székelyek helyére menjenek.
El is menvén, nagy romlása esett az
oláh csapatnak, kik a magyarokat akarták pusztítani s öldösni, de megfordult a koczka, a székelek verték
széllyel az oláhokat, s halott lövést
kapott Krizbai János is, mely mián
meghalódott 8-ik Decembris és eltemettetett 9-ik Decembris.”
December közepén „az oláhok és
Ssászok a magyarok romlására, pusztulására fölkerekedvén, itten Bodolára a Béldi Albert és István urak udvari birtokaikot, házi bútoraikot, gabonaosztáskor pinczéjeket, marhájokat feldúlván, az hétfalusi és Brassó Bolgárszegi oláhokkal elhordatták, pusztították. Hírét vévén a székel atyafiak Nyénbe, Bodolára és
Hétfaluba kiszállottak katonai erővel, magok mellé vévén a Hétfaluk lakóit, embereit, mint nemzeti örökös
bikfalvi születésű Sárosi Ferenc százados vezérlete alatt.”
Ugyanúgy sodródott Bodola a decemberi eseményekbe, vérengzésbe, mint
Hétfalu, csak ott pár nappal a hétfalusi
véres karácsony előtt tetőzött a magyarellenes hangulat.
„17-ik Decembris: Barta György 19
éves ifjú legény meglövetett, úgy Far-

széd szekeres, aki egy brassói szász ötvös féltett munkáit menekítette a határon túlra, és mesélte, hogy az osztrákokat állásaik elhagyására kényszerítik.
Nem volt otthon maradásunk. Sorra
vettük a hazatérő szekereseket.
– Hamuvá égett a Ruzsa fogadója.
– A háromszékiek az erdőben csatárláncba fejlődve üldözték lövöldözve
a védekezve menekülő osztrák–orosz
sereget.
– Volt egy tűzmester, aki kilövette az
ágyút s máris vitte közelebb a menekülőkhöz, hogy közéjük durrantson. S olyan gyorsan ismételgette ezt, hogy
messziről, ahonnan én követtem, egyenesen mulatságosnak tűnt.
*
Nem is tudom, ki mit mondott, mert
csak a hírekre figyeltünk, pedig a mesélők is érdekelhettek volna, mert bizony
drukkolt volt nekik az egész falu, hogy

Petőfi–Istók János ’48-as sorozata
11,6 cm átmérőjű terrakotta érmék
bántódásuk ne essék. Csak arra emlékszem, hogy az alacsony, ősz hajú, fürge
lengyel tábornokról a harangozó mesélt:
„Mihelyt Bem Brassóban egy futártól
hírül vette a csata kezdetét, kocsijába
vetette magát és sebesen a Tömösre hajtott. De hiába sietett, mert a csata már
eldőlt, ő csak a vitézkedőkre tűzhette fel
az eredményjeleket.”
*
Azt már csk évek múlva olvastam a
Magyar Polgárban, hogy akkor a menekülők hadi pénztára is a győztes székelyek kezébe került, s Bem elrendelte,
hogy a zsákmányt osszák szét a katonák
között. Ám Bemnek ezt a parancsát soha nem hajtották végre, s a kincs legendás titkokba burkolózott.
Hochbauer Gyula

kas György 29 éves nős ember és Tar
Mihály 22 éves. Mindhárman temettettek 18-ik Decembris.
18 Decembris: Ugyan meglövetett
Veres György ifjú 8 éves korában, Veres János fia, mely mián meghalódván, temettetett 19-ik Decembris.”
Ezeket kiegészítjük a türkösi római katolikus plébánia 1848-as vonatkozású adataival:
Virág Katalin 40 éves bodolai cigánynő
„nem élhetett a zenebona miatt, minden szertartás nélkül temettetett el a
falusiak által Bodolán.” És Farkas József római katolikus bodolai napszámos,
valamint Dudás János 27 éves római katolikus bodolai napszámos. „Mint nemzetőrök és önkéntes honvédek kiparancsoltatva többedmagukkal Tatrangra átmentek a zenebonás oláhokat elfogni, hol is ezek ketten a népfölkelés alkalmával azon zenebona
következtében ölettek.”
E kilenc bodolai ugyanannak a magyar
szabadságkövetelő folyamatnak volt az
áldozata, mint az 53 + 235 hétfalusi.
Ezek a szűkszavú anyakönyvi bejegyzések események és szereplők viszonyáról is árulkodnak, sőt lejegyzőjükről is felfednek titkokat. A bodolai „krónikás” inkább tragikusan szemléli az eseményeket, a türkösi lelkesen. „Éljen a Szabadság, Jog-egyenlőség, a szabaddá
lett hazánkban!!!! Éljen a Magyar!!
Áldás, Béke s Egyesség a Hazaiak
között!!” Mindkettő egyértelműen együtt érez az áldozatokkal. A bodolai
szövegíró kötelességének érzi indokolni,
hogy a halálba torkolló cselekedetet az
áldozat kényszer hatására kezdte. A türkösi szövegben a gyilkos lázadást következetesen zenebonának nevezi a tollforgató. Nehezebben értelmezhető az
olvasó számára a türkösi, árulók kivégzésére vonatkozó bejegyzés. Eszerint
Vánczel János 40 éves, bodolai születésű, brassói kőműves és Imre Miklós
40 éves, brassói születésű, hosszúfalusi
darabont 1848. dec. 10-én „mind a
ketten kemény vád és nehéz gyanú
alá esvén elfogattak és itten őrködő
hadak előcsapatainak parancsnoka
rendeletéből és haditörvényszék döntése alapján rögtönítélet által kivégeztettek Türkösön.” Ki minősítette
árulóknak őket, az akkor Brassót uraló
császáriak, vagy az ekkor már hétfalusi
magyar testvéreik védelmére többször
idevonuló székely szabadságharcos
alakulatok? Én a sorok között olvasva,
s az események forgatagát ismerve, úgy
gondolom, hogy a császáriak ítélték el
őket. Eszerint nevük a többi hős neve
mellé kell hogy kerüljön.
Hochbauer Gyula
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