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Szent Mihály-napi vásár, kicsit másként
A hagyományos ünnepek fontos részét
képezik egy nép kultúrájának, ezek meg
őrzése, továbbörökítése fontos feladata a
társadalomnak. Ilyenkor kiemelt szerepe
van a pedagógusnak, a szülőnek. A ha
gyomány ápolásának tevékeny részesévé
kell tenni gyermekeinket. Hisz az együttlét,
a közös munka meghitté teszi ezeket az ün
nepeket, érzékenyebbé, gazdagabbá teszi
életünket.
Az őszi időszak jeles napjai közül Négy
falu a szeptember végére eső Szent Mihály
Napját üli, ünnepli meg nemcsak egyházi
keretben, hanem mára már gazdag, kifor
rott forgatókönyvvel rendelkező városi
szintű rendezvénnyel is.
Mint tudjuk, Szent Mihály napja hagyo
mányosan a mezőgazdasági év fordulója.
A pásztorok Csíkban ekkor térnek vissza
a havasokról, és télire gazdáik gondvi
selésére bízzák a jószágot, illetve ekkor
kapják meg bérüket, szegődnek el újból a
régi gazdához vagy új gazda után néznek.
A Barcaságon is a pásztort György naptól
(április 24.) Mihály napig ( szeptember
29.) tartó időszakra fogadják. Egy hétfalusi szólásmondás szemléletesen utal
e jelenségre: „Sokan szeretnének Mihály
napján pásztorok lenni, de György napján
nem”.
A hagyományápolás, a hagyomány
teremtés és áthagyományozás jegyében
született meg az idei Szent Mihály napok
színes foltjaként az a gyermekeknek
szóló rendezvény, amelyet néhány lelkes négyfalusi pedagógus a Hétfalusi
Művelődési Társaság intézményes keretén
belül október 30-án és 31-én szervezett
Négyfaluban.
Az előzmény nélküli rendezvényre a
hosszúfalusi Csángó Alapítvány benn
lakásának udvarán került sor és ebben a
keretben történt meg a Kézműves Műhely
beindítása, a vasárnapi játszóház valamint
a vásár megtartása.
Az ötlet egy, a nyár folyamán megren

dezett továbbképző – a szabaidő-szerve
zésben irányadó Tatán tartott Kalandok
és Álmok az iskola falain belül nevű 30
órás páratlanul gazdag pedagógusképzőn
való részvétel után – nyomán született. Az
eredeti elképzelés forgatókönyve a Szent
Mihály-napi vásári forgatag gyermekek
nek címet viselte volna, de a szervezés
folyamán a célkitűzés módosult, és a hang
súly inkább gyermekeink kézművesked
tetésére, társas-, ügyességi-, logikai- cso
portformáló játékokban való bevonására
tolódott el, és nem kevés sikerrel.
Az előkészületek már egy hónappal
korábban megkezdődtek. A rendezvényt
szervező stáb tagjai név szerint külön említést érdemelnek lelkesedésükért, odaadó,
az ügyet teljes szívvel-lélekkel felkaroló
hozzáállásukért.
A bácsfalusi 1-es számú iskola három
talpraesett tanítónéni személyében kép
viseltette magát, akik nemcsak játékveze
tőként, hanem kézműveskedő mesterként,
„árusként”, mindenesként tevékenykedtek
a vállalkozás sikere érdekében: Berei
Irénke tanítónéni a tér dekorálásánál, az
adományláda elkészítésében segédkezett,
s ő volt az, aki az elkészített kézműves
tárgyakat adomány ellenében a kedves
vásárlóknak ajánlgatta. Neki is köszönhető a Manóház beindítására begyűlt
összeg. Kedves Réka és Kósa-Székely
Enikő tanító néniknek köszönhetően sok
kisgyerek készített el és vitt haza édesanyja konyhájába érdekesen felöltöztetett
fakanálbábukat. A fakanálöltöztetés ötlete
azonban a G. Moroianu I. C osztályát
tanító Köpe Ilonáé, aki ugyancsak a nyár
folyamán tanult tudását kamatoztatta a
kicsik nagy örömére. A négyfalusi G. Moroianu Középiskola magyar tagozatának
diákjai és tanárai jelentették a résztvevők
zömét, s hogy a rendezvény létrejöhetett az
nagyban az ő érdemük.
A harmadik illetve a negyedik osztályok
tanítónénijei, Imbrea Klára és Balázs (Szé

kely) Rita
nemezelést
tanítottak.
Ők maguk
a nemezelés
technikáját
egy tavalyi,
a szov át ai
Teleki Ok
tatási Köz
pont szer
vez és éb en
megtartott Népmesetáborban sajátították
el, Sándor Ildikó budapesti néprajzkutató irá
nyítása alatt. Köszönjük, hogy megosztották
velünk tudásukat.
A szombati Kézműves Műhely déli
12 órakor kezdődött el. A felfűzött őszi
termények színpompás dekorációként
hatottak, a nádból, sásból rögtönzött
kerítés bensőségesen határolta el azt a
közel 90 négyzetm-es teret, ahová egy
fenyőkoszorú-kapun keresztül lehetett
bejutni, és ami az elemisták és az általános
iskolás korú gyermekek szórakoztatására
szolgált. Tíz fajta foglalkozás, „mesterember” és előre előkészített nyersanyag várta
a kis érdeklődőket: nagy volt a tolongás a
terméskép-készítésnél, amelyet a tatrangi
iskola tanítónénije Orbán Izabella, és a
ZRIK X. osztályos diákja Csere Margit
vezetett. A következő munkaasztalnál Berei
Irénke útmutatásai mellett gyönyörű színes
üvegek születtek különböző fűszerek
érdekes kombinálásából.
Komoly hozzáállást és türelmet igényelt
a Bartha Judit tanárnő-vezette fafestő
tevékenység. Hagyományos minták és
színek keveréséből jöttek létre a gyönyörű
falidíszek: a festett faplakettek. Közel 50
darab nemezelt tarsolyt, kiskalapot sikerült
a foglalkozásvezetőknek elkészítetniük
az érdeklődő gyerekekkel. Különleges,
szemet gyönyörködtető tárgyak készültek
szalmából is Kis Edit tanárnő irányítása
mellett.

S talán a legnagyobb érdeklődést a nép
művész Cimbor Izabella és lánya vezette
foglalkozás váltotta ki: nagy számban
ülték körül a munkaasztalt gyermekeink
a gyöngyfűzésnél, illetve a bogozásnál.
A gyöngyből készült gyűrűk, karkötők,
nyakékek igen korlátolt számban voltak
megtekinthetőek a vasárnapi vásáron, ennek oka abban keresendő, hogy készítőik
egyben e dísztárgyak viselőivé is váltak, s
nehezükre esett ezektől megválniuk.
A vesszőfonás mesterségbeli tudását
Nagy István mutatta meg a zömében fiúk
ból álló érdeklődőknek, míg Csukás Károly fafaragó népművész kisebb méretű kop
jafákat, díszeket, favirágokat készítetett a
faragást választó kisdiákokkal.
Az elemisták, óvodás korú gyerekek
fakanálbábukat varrtak, ragasztottak, raj
zoltak. A játszótéren felállított csárda tulaj
donosnője Aliz Gabriella tanárnő üdítővel
kedveskedett a munkába megfáradt kis
diák oknak, másnap pedig kürtöskalácsot
lehetett tőle igényelni.
A vasárnapi vásáron kiállított agyagtár
gyakat Ferencz Ágnes útbaigazításai szerint készítette el az a 25 fős csoport, akiket
egy korábbi alkalommal foglalkoztatott a
kézműves mester.
Sok látogató, felnőtt és gyerek tisztelte
meg ideiglenes kézműves műhelyünket,
játszóterünket érdeklődésével, s mindenki
talált valami számára tetsző foglalkozást,
tárgyat vagy épp játékot.
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Szent Mihály-napi vásár
(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezalatt az idő alatt diákjaink a ZRIK
tornatanára, Kovács-Kalit Előd-szervezte
ügyességi játékokba kapcsolódhattak be,
s ennek sikerét lemérendő hosszú sorok
kanyarogtak a zsákbanugrásnál, a kötél
húzásnál, illetve a célbadobásnál. A meg
szervezett, játékvezető által levezetett közös
játék újdonság, s egyben élmény volt gyer
mekeinknek: különböző iskolák tanulói,
különböző korosztályok vettek benne részt,
barátságok, kapcsolatok jöttek létre, tole
ranciát is tanultak egymástól, hisz egymásra
figyelve, másokat nem kirekesztve ját
szottak, szórakoztak. Mindezek mellett
megtanulták, hogy minden játéknak, még
ha játék is, szabályai vannak, s aki vét ezek
ellen, vagy nem tartja be őket nem vehet
részt többé benne, illetve kiesik a játékból.
A vasárnapi együttlét, együttjátszás
színes szigete a Regman Zsuzsa tanárnő
és diákjai által felállított cigánysátor és
környéke volt, ahol cigányzenét lehetett
hallgatni, cigányviseletet megfigyelni, sőt
akár jósoltatni is szabad volt velük.
A nagy együttjátszás végén a résztvevők
a Tomos István matematika tanár és neje
által készített finom pityókatokánnyal csil
lapíthatták éhüket.
A gyermekrendezvénynek zászlója is
született. Kovácsné Tomos Tünde képző
művészünk vette pártfogásába ügyünket
és készítette el kézműveskedő műhelyünk
zászlaját, ami alatt a jövőre nézve tevékeny
ségeink megszervezésében „menetelni”
szeretnénk. És itt szeretnék köszönetet
mondani 12 szervező tanártársam, a ren
dezvényen részvevő 110 gyerek, a szülők és
a magam nevében a Kovács házaspárnak.
A rendezvény ötletét már megszületése
pillanatában jónak tartották, mi több saját
ügyükként karolták fel, s idejüket, erejüket,
tehetségüket nem sajnálva támogatták anya
gilag, morálisan, kétkezi munkával, pozítív
hozzáállással a gyermekrendezvényt, akkor
is buzdítva, biztatva bennünket, amikor
a kivitelezés nehezségei miatt el-elbátor
talanodva visszakozni próbáltunk. A peda
gódusok kezdeményezésébe „beav atkozó”
Kovács Lehel István és neje munkája arra
jó példa, hogy születhetnek értékes dolgok,
ha az önzetlen tenniakaráshoz jószándék,
jóindulatú segítségnyújtás társul. S kö
szönet illeti Négyfalu városi tanácsát, név
szerint Jónás András alpolgámestert is az
ügy anyagi, erkölcsi támogatásáért. Négy
falu majdani teljes jogú választópolgárai
gyerekként tapasztalhatták meg a város
részéről jövő jótéteményt. Erre a minden
résztvevőnek névlegesen kiosztott díszok
levél is emlékeztetni fogja őket.
A rendezvény közel 150 embert moz
gósított: 13 pedagógus tevékenykedett
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foglalkozásvezető, rendező, játékvezető,
dekoráló, felügyelő stb. minőségben, közel
110 gyerek vett részt a foglalkozásokon s to
vábbi 10-12 nagyobb diák (a tatrangi iskola
két VIII-os diákja, a ZRI középiskolásai)
segített bele a szervezésbe, díszítésbe, a
tér berendezésébe, a kézműves foglalko
zásokba. Önzetlen segítségnyújtásukat
ezúton is köszönjük, s reméljük sikerült
velük célunkat elérni: a felelősségvállalást
és a rendezvényszervezést gyakoroltatvamegszerettetni velük az effajta szabadidős
programokat.
*
A rendezvény pedagógiai célja az volt,
hogy tudatosítsuk gyermekeinkben a Szent
Mihály-nap körüli népi szokásegyüttest,
hogy hiteles kép alakuljon ki bennük a pa
raszti kultúra egyik legfontosabb tevékeny
ségéről, a betakarításról. Vásárt szervezni,
ünnepelni, társas összejövetelt rendezni szó
rakozás céljából a paraszti kultúrában csak
a munkálatok végeztével lehetett. A vásár a
betakarítás, az elszámolás végére esik, s a
fáradságos munka után jöhet a megérdemelt
szórakozás, pihenés. A szeptember utolsó
napjaiban megszervezett rendezvény arra is
jó alkalom volt - az iskolás korú gyerekek
bevonásával -, hogy megmozgassa az iskolai
életet, alkalmat adjon az ismerkedésre, oldja az
iskolakezdés okozta feszültséget.
A kézműves foglalkozás azt a célt tűzte
ki maga elé, hogy fejlessze gyermekeink
kézügyességét, növelje szépérzéküket, krea
tivitásukat, hisz pedagógiailag bizonyított a
kétkezi munka személyiségfejlesztő, illetve
közösségformáló hatása. Mindezek mellett
feltétel volt a színvonalas munka, dísztárgy
létrehozása, ahhoz, hogy gyereknek, fel
nőttnek sikerélményben lehessen része s a
jövőre nézve is megalapozódjon az effajta
foglalkozások iránti igény.

Barcasági csángók a világháborúban
Zajzon
Hősi halált haltak:
1. Tóth Márton, 24 hsz. 1915. márc. 27.
Matkow.
2. Buna István, 96 hsz. 1915. máj. 25.
Rozhurce.
3. Taizs Samu, 109 hsz. 1915. jun. 25.
Dziviograd.
4. Geczi György, 242 hsz. 1915. jul.20.
Brezbrodie.
5. Jakab Mihály, 9 hsz. 1915. aug. 12.
Korvow.
6. Fóris István, 50 hsz. 1915. dec. 31.
Sapowa.
7. Miklós György, 13 hsz. 1915. jul. 1.
Dziviograd.
8. Buna Sándor, 283 hsz. 1915. dec. 4.
Perevolóki.
9. Engber Vilmos (a régi pék fia), 1915.
aug. 15. Zabce.
10. Molnár Mihály, 240 hsz. 1916. szept.
28. Nova-Was.
11. Vajda György, 14 hsz. 1916. jul. 3.
Skrobowa.
12. Szakál Márton, 170 hsz. 1917. jan.
27. jakobeni.
13. Jakab István, 1917. máj. 28. Duinó.
Harctéren szerzett sebesülés vagy
betegség következtében meghaltak:
14. Jakab Samu tanitó, 83 hsz. 1915. jan.
22. Leitmericz.
15. Sipos András, 279 hsz. 1917. márc.
2. Nagyvárad.
16. Bálint István, 264 hsz. 1918. okt. 19.
Sepsiszentgyörgy.
17. Geczi János, 42 hsz. 1918. Miskolc.
18. Fóris István, 243 hsz. Zajzon.
19. Buna János, 275 hsz. 1917.
Nagy-Szeben.
20. Szász István, 18 hsz. Zajzon.
21. Bálint Samu, 264 hsz. 1919. Brassó.
22. Fóris Márton, 33 hsz. 1914. okt. 17.
Budapest.
23. Geczi Sándor, 143 hsz. 1919. ápr.
16. Zilah.
24. Ander János, 158 hsz. 1917. Şipote.
25. Tóth István, 162 hsz. 1917. márc.
12. Şipote.
26. öreg Jakab István, 256 hsz. 1917.
szept. 3. Şipote.
27. Taizs Mihály, Kis-Zajzon, 1917.
febr.5. Şipote.
28. Gödri János, Kis-zajzon, 1917.
Şipote.
Eltűntek:
29. Geczi Mihály, 150 hsz.

30. Lukács Mihály, 26 hsz.
31. Tóth Sándor, 64 hsz.
32. Tóth János, 89 hsz.
33. Csiki György, 49 hsz.
34. Orbán Mihály, 72 hsz.
35. Vajda Márton, 116 hsz.
36. Bálint István, 103 hsz.
37. Bálint István, 23 hsz.
38. Jakab János, 252 hsz.
39. Székely János, 170 hsz.
40. Bálint Samu, 264 hsz.
41. Ander Samu, 41 hsz.
42. Geczi András, 150 hsz.
43. Miklós András, 13 hsz.
44. Bálint Mihály, 61 hsz.
45. Tóth János, 92 hsz.
46. Szakál István, 170 hsz.
47. Szász András, 170 hsz.

A Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság kezdeményezésére, az RMDSZ
négyfalusi szervezete támogatásával
2006. szeptember 30-án ismét leleplezett Eötvös emléktábla a bácsfalusi
iskolán:
Hazánk tanügye dícső reformátora
B. Eötvös József Hétfaluban jártának
emlékére a bácsfalusi magyarok által
1869. Sept. 29.
2006. szeptember 15-től beindult és fo
lyamatosan működik Hétfalu honlapja.
Elérhető a www.hetfalu.ro internetes
címen.
Lapszámunkat az
Illyés Közalapítvány
támogatta.
Lapszámunkat a
Nemzeti Kulturális
Örökség Miniszté
riuma támogatta.

A Regman Zsuzsa tanárnő és diákjai
által felállított cigánysátor.
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• Bencze Mihály

A barcasági csángók rövid története

Hamvas Béla egyszer azt mondta: „A
feladat száz könyvet megmenteni. Most
mindegy, hogy az ostromlott városból,
vagy az ostromlott világból. Olyan száz
könyvet, amelyből, ha minden más könyv
elveszne, az emberiség irodalmának vonalát nagyjából helyre lehetne állítani.”
Számtalan át nem aludt éjszakán töp
rengtem azon, hogy hol lehet az a száz ok
mány, dokumentum, írás, könyv, amely
ből, ha már más minden dokumentum
elveszett, a barcasági csángómagyarok
igaz történelmét mégis meg lehetne írni.
Hisz a természeti katasztrófák és emberi
butaságokon kívül történelmünk írásos
dokumentumait hamisította és pusztítot
ta Róma, a frankok, az erdélyi szászok, a
törökök, az osztrákok, a szerbek, a romá
nok, a szlovákok, az oroszok, az izmusok
és hadd ne soroljam tovább.
Jó lenne, ha a vatikáni könyvtár több
kutatónak nyitná meg kapuit, mert akkor
remélhetnénk néhány történelmi esemény
tisztázását. Pál Zoltán Arvisura című
könyve, jó segítség volt a múltbéli adatok
tisztázásában.
*
És most lássuk a barcasági csángó-ma
gyarok rövid történetét.
*
Az ékírás az ókori Közel-Kelet legelső
nyelvemlékeinek írásából, a vonalas
írásból fejlődött ki. Ezen írás legkorábbi
emlékei az erdélyi Tordosról kerültek elő
nagy számban. Torma Zsófia (1840-1899)
régésznő volt a Tordos őskori telep felfe
dezője és a káld-sumir, valamint a magyar
nép művelődéstörténeti kapcsolatának első
képviselője. A vízözön utáni Mezopotá
miában kialakultak és önállósultak a város
államok. Minden városállamnak megvolt
a maga istene, istenköre, de mindenik
elismerte Enlél (a lélekisten), a káld-sumir
főisten mindenhatóságát és városának Nip
purnak a vezető vallási szerepét. Sumer
városállamaiban szakrális királyok (lu.
gal. azaz nagy emberek) vagy papkirá
lyok (páteszik) uralkodtak, akik Istennek
tartoztak számadással népükért, népük
fejlődéséért, boldogságáért. Ez volt a fela
datuk a magyar Árpád-házi uralkodóknak
is. A Babilontól északra fekvő Djemdet
Nasr dombból több, a Kárpát-medencé
hez kötődő lelet, írásos emlék került elő.
A XIX. században e lelőhelyről az egész
műveltséget és kort Djemdet Nasrnak ne
vezték el. Uruk város feltárásakor Djemdet
Nasr korabeli leletek is előkerültek.
Szulgi, Úr-Nammu fia idején Mezo
potámia határait kiterjesztette az elamita
Szuzától a szír Alalakhig. Elérte Zagros
hegységét és felvette a „négy világrész
ura” címet. Fontos megjegyezni, hogy

ugyanez volt a címe Attilának a hunok és
magyarok királyának is. Kr.e. 1532-ben a
Zagros hegységből Mezopotámiába özönlő
kassiták elfoglalták és ötszáz évig uralták
Babilont. Ragozó nyelvük kaukázusi eredetű és népük a szkítasághoz tartozik. Ezt
bizonyítja a kassita uralkodók és az egyiptomi fáraók közti levelezés is.
A káld-sumir utód mezopotámiak és a
kassiták nyelve közt nem volt nagy különb
ség. Erre utalnak a lótenyésztéssel kapcso
latos szavak és a személynevek (Gandás,
Karaindás stb.) is. A kassita kor az utána kö
vetkező elámival azonos. Írásuk rendkívüli
szép, kezdetben függőleges, később enyhén
dőlt ékjelekkel írtak. A kassiták használták
először a kudurruk-at a feliratos, figurális,
domborműves birtokjelölő határköveket. A
médek és a szkíták Kr.e. 612-ben létrehoz
zák a Káldeus birodalmat Babilon főváros
sal, így megalakult a kétez er évvel korábbi
Sumer utódállama. Fénykorát Kr. e 609ben éri el Nabopalassar és Nabukadnezar
idején. Káldea utolsó uralkodója Nabonid
volt. Az első ékírásos leleteket 1844-ben
találták meg. A legkorábbi táblák a Kr.e.
IV. évezredből valók. A leletek szerint Me
zopotámia északi és északkeleti részén (a
mai Djemdet Nasr domb környéke) kezdték
használni a káld-sumirok a képíráshoz ha
sonló vonalas írást, ami a Tigris és Eufrátesz
vidékén rohamosan elterjedt. A káld-sumir
jelrendszert három évezredig minden közelkeleti nép használta.
A Kr. előtti VII-VI. században hatoltak
be a Kárpát-medence keleti és déli részébe
az Iráni-magasföldről származó szkíták.
A velük rokon agathürszökkel együtt az
Erdélyi medencében a Kr. előtti 525-ben
telepedtek meg. Kr. előtti III. században a
kelták is megjelentek Érdekes, a magyar
és a kelta-ír népmesékben a tündérek ha
sonlósága. Ellenben csak a magyar nép
mesében van Üveghegy. Az Üveghegy a
valóságban is létezett a mai Irak területén,
de az amerikaiak lebombázták. A római bi
rodalom keleti határát képező dunai limesre
az időszámításunk kezdete körüli időkben
ránehezedett a barbárok egyre szorítóbb
nyomása. A Kr. utáni első évtizedekben,
különösen a germánok harcias néptörzse,
a markomanok jelentettek veszélyt, és az
iráni eredetű szarmaták egyik törzse a jazig.
Ekkor épültek az Olt völgyében található
várak is. A hunok által megindított népván
dorlási hullám számos más népet is sodort
a Kárpát-medencébe, így az iráni eredetű
alánokat és a türk eredetű protobolgárokat
is. Majd jöttek a kvádok, vandálok, roxolá
nok, gepidák, gótok, szlávok.
Herodotosz írásaiban említi a barcánokat,
mint a Barcaság ősnépét.
A belső ázsiai hunok őshazája feltehetően

a Hoang ho kanyarulatának síksága, illetve
Ordosz környéke lehetett. Mint belső-ázsiai
törzsszövetség, már a Kr. előtti első év
ezred elején részben türk, részben iráni,
részben altaji - tehát zömében europoid
testalkatú - és más népek szövetségéből
állt. Birodalmuk a Kr. előtti II. században a
Tárim- medencétől az Iszik kölig, a Szajánhegységtől a Bajkál- tóig magában foglalta
a mai Mongólia területét; határai állandóan
változtak. A hun birodalom a Kr. előtti I.
században véglegesen kettévált. Nagyobbik
fele egyúttal a hunok többségét is magába
foglalta, Csi-csi vezetésével független
ségét megőrizte, elhagyta a hun nép ősi
észak-mongóliai szállásterületét és onnan
nyugat felé vonult. Csi-csi főkirály ezen el
határozása indította meg a nagy nyugati irá
nyú népvándorlást, mely sok megtorpanás
után, évszázadok múltán elérte Belső-Ázsi
ából kiindulva az Atlanti-óceánt. Pannónia
433-ban lett a hunok szállásterülete. Attila
(453) halála után a hunok maradékai a
mezőségi Csigle-mezőre mentek, innen
pedig a székhelyek védelmére, és így szé
kelyekként benépesítették Erdélyt is. A
hunok embertani megjelenése hasonló az
avarokéhoz és az Árpád népéhez (turáni,
taurid, pamír, stb. típusok). Hasonló követ
keztetésre jutott László Gyula történész is
a kettős honfoglalással.
Badinyi Joós Ferenc történész szerint
sumér rokonságunkból kiindulva, hármas
honvisszafoglalásról beszélhetünk.
A kínai Évkönyvek íróinak tanúsága
szerint a hunok nem hasonlítottak a mon
golokhoz, inkább türk és perzsa kinézetűek
voltak.
A hunokkal érkezhettek a Barcaságra
és több kárpátmedencei peremvidékre
a csángúrok, a csángók ősei, az újgúrok
rokonai. Ezt népművészetünk is bizonyítja.
1960-ban kínai történészek érdeklődtek a
csángók iránt, de a kádárista történészek
„már nem tudtak rólunk.”
Az avarok ötvöződésének idejét a belsőázsiai türk birodalom alapítása előtti időkre
tesszük. Az avarok a törökség legősibb, a
hunok után nyugatra vándorolt ogur cso
portjához tartoztak.
A kínai krónikák a zsuan-zsuanokat elő
ször a Kr. utáni 185. évben említik, akik
ekkor Kelet-Turkesztánban, Turfánban él
tek; kánságuk Mandzsuriától a Tárim- me
dencéig terjedt. Az V. században alapított
birodalom egy részét a hua törzs alkotta,
amelynek a korábbi kínai kiejtése a var volt.
Egy másik nézet szerint a kínai források
által vár- hunoknak (heftalitáknak vagy
fehérhunoknak) nevezett nép Közép-Ázsi
ában az Altaj vidékéről érkezett.
Önálló államukat Baktriában Kr. után
350. körül hozták létre, majd ők voltak

Hétfalu középkori pecsétje:
Septem Pagorum Sigillum
Fori Dominalis Törcsvár
azok, akik 463 táján megindították a szavir-ogur népmozgást.
Itteni birodalmukat a türkök és a perzsák
558-ban megdöntötték.
Az avarok első csoportja 568-ban foglal
ta el a Kárpát- medencét. Az avarok híres
kagánja Baján volt. Az avar birodalom
fénykora idején a Dontól a Bécsi- meden
céig terjedt.
Az avarság második nagy korszakának
kezdetét, a 670-es évekre tesszük, amikor
új rokon nép érkezett a Kárpát- medencébe.
E mozgás hátterében Kuvrat államának a
felbomlása, a kazár előretörés állt. Kuvrat
egyik fia Küber népével az avar kagán
fennhatósága alá költözött Pannóniába.
Küber hamarosan tovább állt, de népe, az
onogurok népe itt maradt.
A források az avarokat államuk megszű
nése után már nem nevezik avaroknak. Egy
860-ban kelt oklevél „avari, qui dicuritur
ungari” kitételt alkalmazza rájuk.
Árpád honvisszafoglaló magyarjai 895ben újraszervezik a Kárpátmedencét. Stra
tégiailag megerősítik a peremvidéket, az át
járókat. Így Hétfalu lakossága védősáncok
kal (Tatárhányás, Ósánc) és földvárakkal
(Bolnoki-vár, Ósánci-vár, Szentpéteri-vár
rendszer, Nyéni-várrendszer, Tömösi-vár
rendszer, Cenki-várrendszer, Bolonyaivárrendszer) védelmezték a rájuk bízott
Barcaságot, amit, állítólag az árpádkori
Barca vezér kapott ajándékba.
A honfoglalás után a Szent István
nevéhez fűződő államalapítás előtt főleg a
keleti lovas népet, a besenyőket fogadták
be. Először Taksony engedte be őket 960
körül, majd 1074 körül jöttek nagyobb
számban a gyepűk védelmére. Majd jöttek
az úzok is, akik a besenyőkhöz hasonlóan
a nyugati türk birodalom népei közé tartoztak.
A besenyők sumér neve ki.en.gi (Föld Én
Küld), kingi, kangli volt. Lásd Afganisztán
ban Kandavar és Iránban (Lurisztánban)
pedig a Kandahar ismert neveket. A Testő
tó vidékén a besenyőket kangar szóval
illették, ami Hunfalvi szerint magyarföldi
embert, azaz Dentumagyar-i embert jelent.
(Folytatjuk.)
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Ko v ács Lás z ló ny u galmazott le lkész mé l t a t á s a

Nagytiszteletű Kovács László templom
építő, missziós lelkész Hétfalu egyházi és
művelődési életében kimagasló tevékeny
séget fejtett ki, életművével hozzájárult
nemzeti közösségünk értékeinek gyarapí
tásához.
Az Arad megyei Borosjenőn (Ineu) szüle
tett 1916. február 9-én. Apja Kovács Tamás
vasúti pályafenntartási munkavezető, anyja
Holubek Zsuzsanna. A család az 1900-as
évek elején költözött Borosjenőre, egyébként Apatelekről (Mocrea) származik az
édesanya, Békéscsabáról az édesapa. László
a szülők kilencedik gyermeke, akikből nyol
can nőttek fel.
1922-ben kezdte meg elemi iskoláit az
akkor még 3 tanerős Borosjenői magyar
iskolában. Elég körülményesen érettségizett
Szatmárnémetiben, a református főgimná
ziumban, mert az impériumváltást követően
kötelezővé tették a román nyelvű érettségit
a magyarul tanult tantárgyakból is, és csak
nagyon kevés iskola rendelkezett ilyen irányú
engedéllyel. A 9 diákból ketten mentek át az
érettségin. Az egyik Kovács László volt.
A kolozsvári Teológiai Fakultáson végez
te egyetemi tanulmányait, A IV. év II. félévét
Sopronban végezte.
Kolozsvárott szentelték lelkésszé 1938.
október 18-án, miután szimbolikusan Bács
faluba hívták meg segédlelkésznek. Itt két
hónapot helyettesítette Gillich Fülöp evan
gélikus lelkészt.
A teológiai tanulmányok még egy gazda
sági évvel egészültek közben ki, elvégezte
ezt a gazdasági évet is.
1939. december 28 – 1941. november
1. között Nagyváradon segédlelkész. 1941
júniusában papi vizsgát tett Nyíregyházán,
1943-ban letette a tábori lelkészi vizsgát
is. A Bécsi Döntés után, miután Észak-Er
délyt és a Székelyföldet visszacsatolták
Magyarországhoz, a sepsiszentgyörgyi
evangélikus gyülekezet levált Brassóról
és önálló lett. Túróczy Zoltán nyíregyházi

XII. évf. 10. szám

püspök Sepsiszentgyörgyre nevezte ki. Itt
iktatták be rendes lelkészként 1941. de
cember 28-án. Fő feladata a Székelyföldi
Missziós Egyházközség megszervezése
volt, különös tekintettel arra, hogy Dél-Er
délyből, és főleg a Barcaságról akkoriban
elég sok evangélikus fiatal szökött át Ma
gyarországra. Szentgyörgyön gyülekezetet
szervezett. Miután 1945-ben tanítói képesítő
vizsgát tett, a Székely Mikó Kollégiumban
vallástanárkodott 1948-ig. Egy elhagyatott
ecetgyárból imaházat és lelkészi lakást
alakított ki. Az imaház felszentelése 1942.
december 13-án volt, ekkor Botár Lajos
Vilmos bankigazgató, akkori felügyelő 10 000
pengőt ajánlott fel, hogy a Székelyföldi Missziós
Egyházközséghez tartozó Kézdivásárhelyen
evangélikus templomot építsenek.
A Sándi Gyula által tervezett 55. evan
gélikus templomként számon tartott kéz
divásárhelyi templom alapköletétele 1944.
június 11-én volt. A megye főispánja, alispánja, valamint Járosi Andor esperes jelenléte mellett megtartott ünnepséget légiriadó
zavarta meg. A templomépítés zavartalanul
és gyorsan végbement augusztus 23-ig, a
román fegyverfordításig már pirosban állt
a templom és a torony is félig kész volt.
Habár 1945-ben sok értelmiségi és vezető
személyiség elmenekült a Székelyföldről,
Kovács László Szentgyörgyön maradt,
immár Romániában folytatni missziós te
vékenységét.
A kézdivásárhelyi templom szentelését 1947.
november 2-án tartották meg Argay György
püspök celebrálásával, Nikodémusz Károly és
Rigó János lelkészek segédletével.
1949-ben átalakítatta a sepsiszentgyörgyi
imatermet és lelkészi lakást, egy kétszobakonyhás parókiát is kiképzett.
Sepsiszentgyörgyi állomáshelyét 1951.
május 31-ig töltötte be.
1951. június 1. – 1957. június 30. között
Bukarest evangélikus lelkésze. November
25-én iktatta be hivatalába Argay György
püspök és Sipos András esperes.
Bukarestben ugyanazt a missziós munkát
végezte, itt is megkezdte a meglévő imaház
átalakítását, megnagyobbítását, a templom
kiképzését. 1956 április folyamán Jónás
János gondnok kieszközölte az építési enge
délyt, és május 15-én megkezdhették a mun
kát. Minden anyagot beszereztek, beleértve
a harangot is, amelyet a hosszúfalu-alszegi
gyülekezet adományozott, az alapkőletétele
után azonban Fűrészmezőre nevezték ki
lelkésznek. Július 12-én Fűrészmezőre
költözik, de továbbra is lejár Bukarestbe
segíteni a templomépítésnél. 1957. október
16-án, a felszentelést követően búcsúzott el
végleg a bukaresti gyülekezettől.
1957. július 1-től 1996. augusztus 1-én
történt nyugdíjazásáig Hosszúfalu-Fűrész

mező evangélikus lelkésze. Itt többek között
temetői ravatalozót épít, harangot öntet,
templomot javít, 300 aláírás birtokában
kijárta, hogy az Armata Roşie utcát Luther
Márton utcává kereszteljék át, és tagadha
tatlan érdeme van az 1938-ban épült, 1948ban államosított iskolaépület visszaszol
gáltatási procedúrájának az elindításában.
1990-ben és 1991-ben a négyfalusi tanu
lók hitoktatója volt.
Nyugdíjazása után, Kajcsa László 1996.
december 1-jén történő beiktatásáig kise
gített Fűrészmezőn, majd a csernátfalusi
családi házukban költözött.
Az Üzenet című magyarországi evangé
likus hetilap tudósítója, majd 1946–1948
között a Magvető című gyülekezeti lap
szerkesztője. 1946-ban evangélikus naptárt
szerkesztett. 1960 és 1980 között a Református Szemlében prédikációi és egyéb
írásai jelentek meg.
1958 és 1975 között az egyházkerület bel
missziói előadója, 1975-től 1991-ig pedig
kerületi főjegyző, püspökhelyettes volt.
Kátét írt, melyet írógéppel sokszorosított,
így próbálta megoldani a konfirmandusok
oktatásának kérdését. Ezt a kátét norvég
segítséggel 1991-ben sikerül megfelelő
esztétikai formában is kiadni.
Hitvese Kanabé Klára, Kanabé Gyárfás
egykori kántortanító, iskolaigazgató és Kiss
Margit lánya. A házasságot Csernátfaluban
kötötték 1946. augusztus 28-án.
Négy gyerek édesapja – Lehel Zsolt
(Szentgyörgy, 1948), Előd Levente (Szent
györgy, 1951), Klára Ildikó és László Attila
(ikrek, Hosszúfalu, 1958). 6 unokája és 1
dédunokája van.

A Zajzoni Rab István-díj
A Zajzoni Rab István-díj 2006-tól
minden évben kiosztásra kerül, díjazás
ban részesülnek azok a személyek, akik
Hétfalu művelődési, oktatási, szellemi,
gazdasági életében kimagaslóan tevé
kenykedtek, életművükkel hozzájárul
tak nemzeti közösségünk értékeinek
gyarapításához és népszerűsítéséhez.

Emlékszel-e magyar
Emlékszel-e, magyar, emlékszel még,
Hogy te voltál Isten ostora,
Mely előtt a porba terült ezer
Síkra szálló népnek hadsora?
Emlékszel, hogy egykor karjaiddal
Ázsiát s e büszke Európát,
Mint vihar az erdők koronáit,
Épp oly könnyedén megrázhatád?
Érzed, miért volt beléd oltva az a
Roppant erő s nemes, tiszta vér?
Mit felelsz, ha elpazarlásáért
A nagy Isten tőled számot kér?
Roppant erővel voltál megáldva,
Hogy e földet birtokodba vedd;
Nemes, tiszta vér folyt ereidben,
Hogy az embert nemesebbé tedd.
De te úgy jártál Isten kincsével,
Mint gyémánttal jár az indián,
Ki örül a darab kő cseréjén:
A fehérek mérges italán.
Vas szekrény volt törhetlen erkölcsöd,
Isten kincse ebbe zárva lőn,
S te eladtad, öledben hordozni, Megunván azt oly rövid időn!
Elfajzál, oh magyar, dísztermekkel
Cserélted föl a csaták terét,
Hiú bábnak hódolt meg hatalmad,
Elfeledted istened nevét.
Ősök sírját nem ismered többé,
Kihalt kebledből a kegyelet,
Míg te táncolsz, őseid sírhalmán
Sírni halljuk csak a bús szelet.
És ha tenni kéne a hazáért,
Szájadnak adsz legfőbb szerepet,
Éljent kajbálsz, jaj de karjaiddal
Lányok után nyúlsz, fegyver helyett.
Oh, légy veszve hát, ha veszni akarsz,
Múlt, jelen, jövő, légy átkozott!
Nagyobb múlt kisebb jelent mást népre
Eddig nem, csak magyarra hozott!

2006-os díjazottaink:
- Kovács László
- Kovásznai Miklós
- György Papp Margit
- Koszta István
A Zajzoni Rab István-díj bizottsága:
Bencze Mihály, Dávid István, Jónás
András, Nt. Kajcsa László, dr. Kovács
Lehel István, Nt. Török László.
A Gergely Zoltán szobrászművész
tervezte Zajzoni Rab István-díj.
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