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A barcasági csángók rövid története
• Bencze Mihály

Egy kínai forrás a besenyőket pejzsunak 
ne  vezi. A bese szó, a török nyelvben sóly-
mot jelent. A besenyő az első történetileg 
is  mert kipcsak-török nyelvet beszélő nép 
Eu  rópa történetében. Az ezredfordulón 
a ma  gyarok és a lengyelek országaikat a 
nyu ga  ti kereszténységhez csatolva, államot 
a la  pítottak. A nomád gazdálkodásban rekedt 
be  senyőknél az államszervezés feltételei 
nem jöttek létre. Amikor a XI. század kö-
ze  pén a nomád népek vándorlásának újabb 
hul  láma elérte Európát, a besenyők nem 
tud  ták feltartóztatni az úzok keleti tá ma dá-
sait. Az egész nép továbbvándorlására már 
nem volt lehetőség; a környező le te le pedett 
és megszervezett népek ál la ma i nak gyű rű-
jében a besenyők lassan fel mor zso lódtak.

A besenyő fejedelmi székhely Fejér 
me gyé  ben volt. A barcasági csángóság 
is sok-sok időn keresztül Gyulafehérvár 
fenn ha tó sága alá tartozott. A királyi bir-
to kon élő, kol lektív szabadságot élvező 
be senyők ka to nai szolgálattal tartoztak a 
ki rály nak. A be senyők többsége vizenyős, 
ré tes, le ge lők ben gazdag területeket foglalt 
el, melyek ő si életmódjuknak jól meg fe lel-
tek és a me lyek re a magyarság nem tartott 
i gényt. A leg régibb erdélyi helyneveink egy 
ré sze a be senyőknél maradt fent.

A Barca, Tölcs, Tömös, Zajzon, Tatrang, 
Bras  só (Bara-szu = fehér víz), besenyő e re-
detű nevek.

A XI-XII. században a Tömös-, Tat rang- 
és Zajzon- patakok mellett, a szo ro sok 
be já ratánál csángúr, székely, magyar és 
be se nyő határőrök szállásai álltak. E zek ből 
a lakultak ki Bácsfalu, Türkös, Cser nát falu, 
Hosszúfalu, Tatrang, Zajzon, Pür ke rec fal-
vak, gyűjtőnevükön Hétfalu.

A régi hun nyelv szerint Brassó jelenthet 
bi  kaszarvat: Bara (bika) – szo (szarv), és 
je  lenthet lándzsamarkolót (kézfejet): Bara 
(lándzsa) – su (kézfej).

De jelentheti fejedelem vagy vezér nevét 
is. A Barcaság jelentheti a kiváló szellem 
he  gyét is: Bara (kiváló, jó) – chá ‘á (szel-

lem) – jagh (hegy), de jelenthet fejedelmi 
bir  tokot is, és jelenthet szent helyet is.

A Tömös tisztaságot jelent, Tömös-vize, 
tisz  ta vizet jelent, a Tömös-völgye, tiszta 
át  törést, tiszta átjárót jelent.

A Bolnok jelentése elsőszülött, örökös.
Barcaság vizenyős, rétes, legelőkben 

gaz dag területe idevonzotta a besenyőket, 
va la mint a határvédői katonai szolgálat is.

A hét besenyő törzs vezérének egyikét 
Kosz tának hívták. Ez ma is elterjedt csa-
ládnév Tatrangon. A hét magyar törzs, a 
hét besenyő törzs, a Hétfalu helységnév 
nem véletlen.

A magyar számrovás 100-ig szerkezetileg 
is pontosan megegyezik az etruszk szám ro-
vással, és ami a legfontosabb ezt a szám sort 
pásztoraink napjainkig megőrizték. Az 
et ruszk számrovást a latinok teljesen át-
vet ték, és csak később hajtottak végre rajta 
ki sebb változtatást görög mintára. A pelazg 
és etruszk rovás között alig van különbség. 
A struktúrák folytonossága megtalálható a 
fő níciai, egyíptomi, subar, sumér, a szíriai 
Ár pád városának leletei közt, a hunok, az 
a varok írásain keresztül egészen a ma gya-
ro kig. Mindenütt a hetes szám isteni e re det re 
vall: hét mennyország, hét tündér, hét fiú, 
hetvenhét unoka, hét nap, hétfejű sár kány, 
hétnyelven beszélő, hét alma (csakra) stb. 
Ismeretes, hogy a magyarság sokáig a hetes 
számrendszert használta.

Szurgent József szerint: „A finnugor-türk, 
tö rök-tatár népvándorlás legutolsó raja volt 
a csángóság, mely elkésve érkezett a már 
meg alapított magyar birodalom határához, 
a hol a székelyek, a hű őrszemek álltak őrt. 
Kun-besenyő néppel rokon faj volt a csángó, 
de nem azonos velük. A székelységnek sok 
ba ja volt velük, mert mindenáron be akartak 
nyo mulni az országba, s bár nagyrészüket 
si került visszatartani, csekély töredékük mé-
gis meghúzódott az ország keleti határában, 
fel ajánlotta szolgálatait a székelységnek, 
s ev vel együtt harcolva, élve, össze há za-
sod va, a mai napig megőrizte a fajiságát. 

Ak ko  riban még 
chan gok (kétféle 
ol vasás sze rint: 
khan gok vagy 
orr hang nélkül 
khá nok, csán-
gók) alatt él tek, 
innen a ne vük is. 
Mint u ral-al táji 
nép csak ha mar 
magyarra lett 
nyelv  ben, fel fo-
gás ban, sok lelki 
tu  laj don ság ban 
is, de sokban még 
a mai napig is el üt a tisz ta magyar fajtól.”

Térjünk most vissza a Kárpátmedence 
pe remvidékeit védelmező csángúrokhoz. A 
csán gúrok lakta vidékek földrajzilag nagyon 
ha sonlóak. Évszázadok alatt a hozzájuk te le-
pedett népek nagyszámú magyar ki fe je zést, 
helységnevet örökítettek meg, mond hat juk, 
hogy nagyon „magyarosan” be szél nek.

Egy azonos kor leleteiként még ma is jól 
meg figyelhető mindez a Nyugati ha va sok-
ban lakó mócoknál, avasi románoknál, a 
má ramarosi románoknál, a kárpátaljai hu-
cu loknál, a felvidéki goráloknál, a horváth 
kra soványoknál (Krassó-Szörény nyolc 
fal va), a szerb sajkásoknál.

Berzencei László Kossuth kor mány biz to-
sa a moldvai csángóknál értesül arról, hogy 
a fentiek egy joseni diák szerint ro ko nok az 
ungurokkal. A Bogdán falván la kó kat fekete 
csángóknak pacinacitáknak (be se nyőknek) 
nevezték.

A Babarunka sumér- besenyő- ős magyar 
for dításban szép tisztást, szép lankást, szép 
ré tet jelent.

Ősi beavatási hely, ahol a borica mellett 
rég elfelejtett táncokat is gyakoroltak. Ide 
jár tak Mária-búcsúra őseink, akiké volt ez 
a föld.

A Tatrang vize forrása fölötti két nagy 
csú csot Nagy-Báb és Kis-Báb név illeti, 
ami régi kultikus hely az itt épült kolostor-
ral e gyütt. Hasonló kultikus hely létezett a 
Tö mös- völgyében is. Hisz most is létezik 
a Bu csecs (Főcsúcs) hegység Babbaelle 

Tomos Tünde: Hosszúfalusi kapu
(szép szülött) beavatási helye. Ide tartozik 
még a mindkettőt összekötő a Nagy- Kő- 
ha vas Kőbáb- csúcsa.

Kezdetben Hétfalu vidéke a Cenk- hegyi 
(cen ke = kutya, rossz ember), Brasovia- ki-
rályi várhoz tartozott. (Ady Endre nyel ve-
zetében a cenkekért azt jelenti sem mi sé-
gekért, badarságért.)

A többi határnépekhez hasonlóan a hét fa-
lusiak falvakban éltek, szántóföldek, rétek, 
er dők és legelők voltak tulajdonukban. 
Min de zeket közösen használták, földjeiket 
egy sze rű eszközökkel művelték. Szántóikat 
e lőbb fatönkkel, annak ágcsontjai által dör-
zsöl ték fel és vetették be, majd gerendélybe 
il lesztett fakampóval, és vaskampóval ha-
so gatták fel. Kasza, sarló, favilla és csép 
vol tak a leggyakoribb gazdasági eszközeik. 
Ga bonájukat darálón, kézi malmon őrölték 
meg. Az állattartás és legeltetés mellett a 
há ziipar foglalta el idejüket. A fakitermelés 
csak szükségleteiket fedte. Lakásul, az 
egy szo bás boronaház szolgált, amelyek 
me le gét az ételek készítésére használt, a 
sütőkemence előtti nyílt tűzhely, a süti adta.

A Barcaságot 1211-ben kapta meg a Tem-
plomos Lovagrend. A Kárpát-medencében 
nagyon sok barca, perce, pörce, börce stb. 
előtagú település, domb, dűlőnév van. A 
barca névnek keleti előzményei vannak, 
amire ráépült a francia is. A perceval ófran-
cia (talán provancal) nyelven szép völgyet 
jelent. Innen a Parzifal név is. 

(Folytatása következik.)
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Lapszámunkat a 
Ne m  zeti Kulturális 
Ö rökség Mi nisz té-
riuma tá mo  gat ta.

Lapszámunkat az 
Illyés Köza la pít vány

tá mo  gat ta.

• Bálint András

Barcasági csángók a világháborúban
Barcaújfalu

1. Hősi halált haltak:
1. Fazakas Tamás, 1915. márc. 14. Ko-

mar niki.
2. László János, 1915. ápr. 21. Ha tár szög.
3. Line György, 1915. szept. Galicia.
4. Nagy Mihály, 1915. jún. 22. Bara-

vicki.
5. Lukács János, 1916. júl. Durazzó.
6. Domokos György, 1916. nov. 12. 

Sós me ző.
7. Nagy András, 60 éves, 1916. Bar ca-

új falu.
8. Fazakas György, 72 éves, 1916. Bar-

ca újfalu.
9. Pál Andrásné, 75 éves, 1916. Bar ca-

új falu.
10. Máthé János, 48 éves, 1976. Bar-

ca új falu.
11. Jámbor Márton, 1917. júl. 30. Brze-

zany.
12. Lászlü Mihály, 1917. júl. 26. Kalusz.
13. Jakab János, 1918. ápr. 5. Kungur.

2. Harctéren szerzett sebesülés vagy 
betegség következtében meg hal tak:

14. Hanesz Mihály, 1914. szept. 15. 
Sa ra jevo.

15. Lőrincz Péter, 1914. okt. 12 Ungvár.
16. Simon György, 1914. nov. 17. Fe-

ke te halom.

3. Eltűntek:
17. Bartalis Márton
18. Lukács Mihály
19. Miska Márton
20. Antal Mihály
21. Seres Márton
22. Jámbor János
23. Lőrincz János
24. Jámbor Márton
25. Csulak Károly
26. Tamás János
27. Lukács Péter
28. Klávnik Mihály
29. Jámbor András
30. Keresztes István
31. Pál György
32. Jámbor Márton
33. Király András 
34. Lukács Márton
35. Pál Mihály
36. Hanesz Márton
37. Hanesz Mihály
38. Bartalis Péter
39. Bagotai Albert

Csernátfalu

1. Hősi halált haltak:
1. Jakab Péter Márton, 404 hsz. 1914. 

dec. 11. Kárpátok.
2. Pajor István, 343 hsz. 1915. febr, 14. 

Ko marniki.
3. Farkas Mihály, 417 hsz. 1915. febr. 

21. Irenow.

4. Székely András, 464 hsz. 1915. ápr. 
28. Matkow.

5. Székely János, 1915. máj. 26. Ninio-
vdolny.

6. Jakab Péter András, 58 hsz. 1915. máj. 
20. Lisovicze.

7. Papp János, 513 hsz. 1915. júl. 13. 
Juziniow.

8. Bálint András, 136 hsz. 1915. aug. 
18. Biala.

9. Tóth Mihály, 286 hsz. 1915. aug. 15. 
Strzalki.

10. Dávid János, 27 hsz. 1915. sept. 27. 
Jezierna.

11. Erdélyi Samu, 664 hsz. 1915. okt. 
10. Wadettino.

12. Benedek Mihály, 562 hsz. 1916. júl. 
2. Molcade.

13. Gölts Rudolf, 1916. júl. 4. Kutovs-
chima.

14. Bartos Mihály, 480 hsz. 1916. okt. 
4. Nowa-Was.

15. Magdó János, 350 hzs. 1916. szept. 
23. Nowa-Was.

16. Tomos István. 4 hsz. 1916. nov. 6. 
Lucatic.

17. Gyulai Nagy András, 59 hsz. 1917. 
máj. 24. Jamiano.

2. Harctéren szerzett sebesülés vagy 
betegség miatt el hal tak:

18. Magdó János, 415 hsz. 1915. márc. 
14. Prága.

19. Bartos Király János, 572 hsz. 1915. 
aug. 26. Horodenka.

20. Papp Mihály, 276. hsz. 1916. jún. 
30. Prága.

21. Szörnyi János, 290 hsz. 1916. dec. 
29. Ivanov-Bornovgorod.

22. Leonhardt Miksa, 1917. feb. 7. Bécs.
23. Jakab Péter Márton, 581 hsz. 1917. 

Şipote.
24. Jámbor Márton, 480 hsz. 1917. 

Şipote.
25. Péter István, 376 hsz. 1917. Şipote.
26. Székely András, 39 hsz. 1917. Şipote.
27. Balázs Márton, 48 hsz. 1917. Şipote.
28. Benedek Mihály, 518 hsz. 1917. 

Şipote.
29. Vajda Márton, 543 hsz. 1917. Şipote.
30. Gyurka Mihály, 540 hsz. 1917. 

Şipote.
31. Veres Szászka Mihály, 108 hsz. 

Nagy-Szeben.
32. Fazakas Isvtán, 430 hsz. Bereck.
33. Kapitány Borcsa János, 50 hsz. 

Kassa.
34. Dénes Pál, 77 hsz. Csernátfalu.
35. Benedek István, 272 hsz. Csernátfalu.
36. Peltán András, 271 hsz. Csernátfalu.
37. Márton András, 282 hsz. Csernátfalu.
38. Kapitány János, 418 hsz. Csernátfalu.
39. Veres Márton, 15 hsz. Csernátfalu.

3. Eltűntek:
40. Bence Mihály, 347 hsz.
41. Benedek Káplár János, 8 hsz.
42. Veres Sándor, 14 hsz.
43. Veres János, 14 hsz.
44. Benedek András, 16 hsz.
45. Giró Dani János, 24 hsz.
46. Jakab Andor Mihály, 58 hsz.
47. Jakab Andor Isvtán, 58 hsz.
48. Kocsis István, 63 hsz.
49. Pajor András, 62 hsz.
50. Lőrincz Kónya István, 69 hsz.
51. Benedek István, 70 hsz.
52. Tikosi János, 80 hsz.
53. Benedek Köteles Mihály, 109 hsz.
54. Márton Dodé Isvtán, 160 hsz.
55. Márton András, 275 hsz.
56. Soós János, 298 hsz.
57. Tóth András, 309 hsz.
58. Tóth Mihály, 309 hsz.
59. Tóth Isvtán, 309 hsz.
60. Vajda Péter, 312 hsz.
61. Vajda Mihály, 312 hsz.
62. Lőrincz Köblös András, 338 hsz.
63. Benedek Andir Samu, 340 hsz.
64. Magdó János, 44 hsz.
65. Lőrincz Köblös Mihály, 353 hsz. 
66. Lőrincz Köblös András, 353 hsz.
67. Magdó Márton, 410 hsz.
68. Fórizs György, 411 hsz.
69. Jakab József, 439 hsz.
70. Nagy János, 445 hsz.
71. Nagy István, 465 hsz.
72. Lukács József, 472 hsz.
73. Tamás János, 488 hsz.
74. Sipos Márton, 507 hsz.
75. Gocsmán János, 558 hsz.
76. Dávid András, 567 hsz.
77. Kapitány Péter, 568 hsz.
78. Kapitány István, 575 hsz.
79. Jónás Mihály, 611 hsz.
80. Szász József, 739 hsz.
81. Dódé István, 768 hsz.
82. Bálint István, 51 hsz.
A háború áldozata a légnyomás folytán 

tel jesen munkaképtelenné vált Péter Mihály 
541 hsz. alatti lakos.

Krizba

1. Hősi halált haltak:
1. Domokos József, 1914. aug. 30. Orosz 

harc tér.
2. Sándor János, 1914. dec 22. Orosz 

harc tér.
3. Sala József, 1914. szept. 26. Orosz 

harc tér.
4. Istók József, 1915. márc. 24. Orosz 

harc tér.

5. Sándor József, 1916. szept, Sósmező.
6. Benedek József, 1915. nov. 1. Si enw-

kov ce.
7. Zavicsa István, 1917. dec dec. 13. Itá lia.
8. Szőcs István, 1914. szept. 27. Orosz 

harc tér.
9. Benedek Molnár János, 1914. okt. 14. 

O rosz harctér.
10. Domokos József, 1914. okt. 8. Orosz 

harc tér.
11. Sala Márton, 1914. nov. 20. Orosz 

harc tér.
12. Dezső József, 1914. aug. 30. Orosz 

harc tér.
13. Márton István, 1915. ápr. 20. Orosz 

harc tér.
14. Kalmár András, 1915. máj. 6. Orosz 

harc tér.
15. Mózes Miklós, 1915. ápr. 21. Orosz 

harctér.
16. Desző András, 1915. febr. 2. Orosz 

harc tér.
17. Szakál András, 1915. jún. 3. Orosz 

harc tér.
18. Vai Mihály, 1917. máj. 17. Orosz 

harctér.
19. Vai György, 1918. máj. 10. Orosz 

harc tér.
20. Nagy József, 1918. aug. 12. Orosz 

harc tér.
21. Kóbori István, 1918. szept. 25. Orosz 

harc tér.

2. Harctéren szerzett sebesülés vagy 
betegség következtében elhalt:

22. Illyés Károly honvédszázados.

3. Eltűntek:
23. Dezső István
24. Golcsi János
25. Csiki András 
26. Hirling János
27. Mózes János
28. Péter János
29. Deák Sala József
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• Bencze Mihály

Magyar, csak nyugatra ne pillants, 
Csak nyugattól ne várd jövőd; 
A föld egy alma s férges része 
Nyugat. Oh hagyd e temetőt!

Nincs becsület ott többé, nincsen 
Hő szeretet, nincs tiszta vér, 
A szerelem legolcsóbb áru, 
Sok pénz istennél többet ér.

Mely tudományt nyugat teremtett, 
Erkölcstelenség magva csak; 
Krisztus hitéből szív- és lélek-
Ölő eszközt faragtanak.

Oh tekints kelet pálmáira, 
Oh nézd a Kaukáz bérceit, 
Nem görbült ott talpnyalásban 
A test s mily erős bérc a hit!

Ott sürögnek a harci ménen 
Barnult vitézek szabadon, 
És mindenik hű testvér hozzánk, 
A nyelv, a jellem oly rokon!

S te, kinek szent kötelessége, 
Kapcsot teremtni arra át, 
Nyugattól vársz jobb jövőt, magyar, 
S elámítod szegény hazád.

Melyen a perzsák, a hellének 
És Róma hada megtörött, 
Keltsd hamvából a szövetséget, 
Mit önakarat eltörölt.

Hadd húzódjék vasfal az ezüst 
Kárpáttól az arany hegyig, 
Hadd legyen már a szittyák faja 
Dönthetlen örök ideig.

Csak hogyha ezt a célt elérted, 
Lesz itt boldog jövőd, magyar; 
És lelkes nemzet mit nem ér el, 
Ha egyet és együtt akar?

Mint Krisztus tanítványi, a szent 
Célért föláldozzák magok, 
És az igét, mit hirdetnek, 
Most követik száz milljomok:

Úgy áldozzák hű magyar ifjak
E szent célnak az életet, 
S az új ige meghódítandja 
Mind-mind a testvér népeket.

Aztán ronthat ránk egész világ, 
Aztán törhet ránk vad mogol; 
A vasfalakat meg nem dönti 
Sem tüzes mennykő, sem pokol!

Költöi  tanács
• Zajzoni Rab István

K o v á s z n a i  M i k l ó s  a  t i s z t e l e t b e l i  c s á n g ó
Kovásznai Miklós 1927. október 12-én 

szü letett Angyaloson Kovásznai János 
(1899. június 28. Angyalos – 1980. január 
28. Sepsiszentgyörgy) és Imre Sára (1910. 
jú lius 4. Angyalos – 1981. június 28. Sep si-
szent györgy) második gyerekeként.

Nagyapjától Kovásznai Józseftől és an-
nak testvérétől a 150 ha földet apja veszi 
át és ebből egy Erdély szerte híres min ta-
gaz daságot teremt (3 traktor, 12 pár ló, 300 
disz nó, 60 tehén, 1500 juh stb.) aminek a 
mű ködtetését 18 cseléd is segítette. Nem 
cso da, hogy édesapja irányította Há rom-
szék mezőgazdaságát.

Sipos András alszegi evangélikus lelkész 
negy ven hétfalusi csángó gazdát vitt to-
vább képzésre az angyalosi min ta gaz da-
ság ra. Ekkor találkozik először Kovásznai 
Mik lós a csángókkal.

Elemi iskoláját Angyaloson kezdi, de a 
ro mánosítás regáti tanítói miatt Kolozsvárra 
ke rül nagynénjéhez Kovásznai Katalinhoz 
(a kinek első férje Imreh László százados 
volt és aki az első világháborúban elesett, 
fi úk Imreh László a román jégkorong vá lo-
gatott játékosa lett. Második férje a ma gyar 
Ludovikát végzett Popa Marian Ko lozs vár 
térparancsnoka volt.) Az itt töltött más fél év 
alatt se magyarul, se románul nem tanult 
meg se írni, se olvasni.

Végül hazakerül és a Székely Mikó 
Kol lé giumban fejezi be a református elemi 
is ko lát. Itt egyengette útját bátya Gusztáv 
is (sz. 1923. szeptember 28. Angyalos).

1942-1946 között a Szentgyörgyi 
Líceum és Tanítóképző növendéke. Az 
im pé rium vál tás miatt iskoláját Scoală 
Normală-ra ke resztelték, de továbbra is a 
Székely Mikó Kol légiumban működött.

1946-ban érettségizett a brassói Sze re-
tet házban, ahol a vizsgáztatást a szülők is 
vé gignézhették. Érettségi után még egy év 
ta nulás következett és akkor kapta meg a 
ta nítói képesítést Kanabé Klárával és Gri-
ger csik Ilonával együtt. 1947. őszén a ko-
lozs vári Ferenc József Tudományegyetem 
ag rár szakán első éves. Apja megvalósulni 
lát ja álmát, azt, hogy fiából is egy Erdély 
szer te híres agrármérnököt nevelhet. Gusz-
táv testvére Budapesten végezte az ál lat or-
vosit, de a háború után hazajött.

Sajnos a kommunista rendszer nemcsak 
kép mutató, hanem kegyetlen is volt.

Elméletileg apját a Sárkány községben 
meg alakult állami gazdaság igazgatójának 
ne vezték ki, de gyakorlatilag kuláklistára 
ke rült és 1949-ben szüleit kilenc hónapra 
a bras sói várbörtönbe zárták, majd a dob-
rudzsai Nicolae Bălcescu helységben ti-
zen hat év kényszermunkára ítélték. Akkor 
is csak úgy szabadulhattak, hogy ha meg-
ta ka rított pénzükön Csernátfaluban saját 
ne vük re lakást vásároltak.

Hétfalu magyar iskolái még a szent györ-
gyi tanfelügyelőséghez tartoztak. Az 1948-
as tanügyi reform elrendeli a hét osztályos 
is kolák megalakítását, a falvakon is.

Sajnos e reform a hétfalusi magyar is-
ko lá kat már a brassói tanfelügyelőséghez 
csa tol ja, ahol az első magyar tanfelügyelő 
Had nagy Zoltán lett.

1948. december 16-án Kovásznai Miklós 
a Hosszúfalu – alszegi iskolában vállal 
ál lást. Szállást pedig Sipos Gaudi Mihály 
a ján lott, akinek felesége angyalosi volt. 
Gaz dá ja is részt vett a Sipos András szervez-
te an gyalosi mintagazdaságot látogató cso-
port ban. Íme az életben bizonyos dolgok 
ho  gyan köszönnek vissza.

Ezekben az években a háromszéki Ta ní-
tóképzőből több mint negyven tanító – ta nár 
kerül Hétfaluba, akik új lendületet és egy 
egészséges magyar szellemet adnak a hét-
falusi tanügyi életnek és ezáltal a hét fa lusi 
művelődésnek is.

1951. augusztus 31-én feleségül vette 
Csúsz Piroskát (született 1926. december 8.) 
a csernátfalusi iskola tanítónőjét (va la mi kor 
együtt konfirmáltak). Az egyházi szer tartást 
a brassói belvárosi református temp lomban 
tartották. Azóta az előző rend szer ezt a 
templomot is lerombolta. Egyedüli ta nú 
Kovásznai Miklós nagybátya Töpfner Vil-
mos volt, az akkori Korona igazgatója.

Az utókornak ezt a filmszínész szépségű 
há zaspárt Gödri Öcsi, a csángók fény ké pé-
sze örökítette meg.

Az ifjú házaspár beiratkozott a kolozsvári 
Bo lyai Egyetem levelezési karára. Sajnos 
két év után mindkettőjüket eltanácsolta az 
e gyetem vezetősége, mert a férj szülei ku-
lák listán voltak.

1952-ben két évre behívják katonának, 
a mi a köpeci bányában való mun ka szol gá-
la tot jelentette. Itt katonakorúst szervez és 
a csíki fiatalokkal színdarabot is bemutat. 
Köz ben bányász, s kiképzésre járó katona, 
fel cser és az idetelepített hetven moldvai 
ci gányt írni és olvasni tanítja. Felesége csak 
két heteként látogathatja.

1953. december 31-én leszerel és szil-
vesz ter után már a csernátfalusi iskolákban 
te vékenykedik.

Házassága két gyerekével Jánossal (sz. 
1954. április 14. Csernátfalu) és Miklóssal 
(sz. 1959. március 24. Csernátfalu) válik 
tel jessé.

1956-1958 között Alszegben tanít, 1959-
1974 között már Csernátfaluban és itt 1968-
1974 között iskolaigazgató is. 1974-1987 
kö zött újra Alszegben tanít és innen vonul 
nyug díjba.

A család tovább gyarapodik, Borcsa 
Mag dolna (sz. 1958. december 7. Bácsfa-
lu) menye megajándékozza két unokával 
Ka ta linnal (sz. 1984. november 27. Cser-

nátfa lu) és Miklóssal (sz. 1988. január 2. 
Cser nát falu).

Az alakító tényezők lassan kifejtik 
sokrétű ha tásukat az ember formálható 
sze mé lyi sé gére. Az énségre, amely eleinte 
teljes e gé szégben az Isteni Jósággal azo-
nosítja ön ma gát, az élmények milliós mintái 
nyomják rá bélyegüket, és formázzák azt. 
Így épül föl az ember elméje és lénye.

Az emberi tökéletesség empirikus bi-
zo nyí téka a tömegek életének múltjában 
és je lenében sűrűsödik össze. A vallás és 
üd vö zülés reménye kel életre az ember 
szí vé ben és bontja ki az ember fájának 
rügyét, a kultúrát.

Kovásznai Miklós is rájött arra, hogy a 
gaz daságától megfosztott hétfalusi csán gó-
ság mentőöve a kultúra és a több ezeréves 
a nyanyelve. Az ő igazgatósága alatt érte 
el a csernátfalusi iskola a fénykorát. Ez az 
is kola volt Brassó megye magyar kul tú rá já-
nak egyetlen fellegvára. Valósággal on tot ta 
az értékes generációkat. Azóta ők vi szik 
tovább a szeretett igazgatójuk által gyúj tott 
fáklyát. Erre a fényre ma nagy szükség van, 
ha nem akarjuk, hogy vissza for dít ha tat lan 
sötétség telepedjen a Kár pát ka nyar ra. Ez 
a fény tette világhíressé a sok kül föld re 
kényszerült egykori diákjait is.

Kórust alapított, mert veszélyben volt 
a má sodik anyanyelvünk is. Kodály 
Zoltán se gítette láthatatlanul. Ez a kórus 
a rend sze rességének és elhivatottságának 
kö szön hetően ország-világ előtt híres lett, 
ve tél kedők és ünnepségek állandó dí ja-
zott ja ként is.

A székely és csángó tánccsoportja me-
gyénk magyarságának minden nemzeti 
év for dulóján megdobogtatta a szívét.

Az általa betanított és bemutatott szín-
da rabokat mindig zsúfolt terem fogadta, 
és a vastaps még most is ott visszhangzik 
min de nikünk emlékezetében.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Kovásznai Miklós a tiszteletbeli csángó
• Bencze Mihály

(Folytatás a 3. oldalról.)
Az Ocskó Teréz, a Mágnás Miska (fő-

sze replők Rab István és Balázs Lenke), a 
Gül baba (főszereplő Peltán Sándor), a Ta ní-
tónő (főszereplő Nagy Gyöngyi), a Sári bí ró 
(Káplár Katus, Balogh Etus, Balázs Len ke), 
A falu rossza (Pozsár András) szín da rabokat 
a hétfalusi csángóság örökre a szí vébe zárta. 
Most is vinnék gyereküket, u nokájukat 
ezekre az előadásokra.

Messze vidéken híres volt az általa szer ve-
zett gazdatanfolyam. A csernátfalusi is ko la 
laboratóriuma zsúfolásig megtelt a ta nul ni 
vágyó csángó gazdákkal. Apja ag rár mér-
nöki álmát itt valósította meg Kovásznai 
Mik lós. A munkaszeretet és az örökölt tu dás 
mellett a meghívott szakemberek el kép-
zeléseit is megvalósították a csángó gaz dák 
és így váltak híressé. Sajnos a kol lek ti vi zálás 
ennek véget vetett.

Állandó kiállítást szervez a hétfalusi mű-
vé szeknek, így Bálint Istvánnak és György 
Papp Margitnak is.

A Bartók Béla ünnepséget már a TV. is 
kö zölte. A Jóbarát találkozók hangulata 
már a többi erdélyi városra is kiterjedt, így 
is mer kedhettünk meg másokkal is.

A tantárgyversenyekre komolyan ké-
szül tünk, diákjai mindig eredményesen 
sze re pel tek és sokszor tértek haza országos 
dí jak kal is. Az általa szervezett református 
bál, vagy a tűzoltó bál közösséggé alakította 
az egykori diákokat és az egykori szülőket is.

Az iskolaműhely megépítése és a mű-
hely oktatás bevezetése is az ő igazgatósága 
a latt történt. Palló Jenő fafaragást tanított, 
György Papp Margit pedig a csángó ruha 
var rásának titkait tanította. Az iskola új é pü-
letében létrehozza a csángó szobát. El ké szül 
tizennégy darab csángó ruha, amit e lőször a 
Leánymező előadásán mutattak be.

A csernátfalusi Szabó terem és a bács fa-
lusi kultúrotthon a diákok második iskolája 
lett.

Megszervezi és segíti Seres András nép-
raj zi gyűjtését. Karizmatikus egyéniségének 
is köszönheti azt, hogy ha bárki csángó szü-
lőt kért meg az iskolát segíteni, mindenki 
egy emberként segített. Számára fontos volt 
a zeneoktatás, a hangszertanítás. Minden 
osz tályban több diák tanult zongorázni, 
he ge dülni, tangóharmonikázni, gitározni. 
Is ko lánknak még együttese is volt, akik a 
di ák bulikon zenéltek. A kirándulásokon 
ta nul tuk meg, hogy minőségi turisták 
legyünk, ha sonlóan a biciklitúrákon is. A 
kor cso lya pá lya mindenki számára egy téli 
me se vi lá got varázsolt. Az ősmagyarjainkat 
meg idéző sá tortáborok láncolata a Baba-
runkán vált tel jessé. Itt lopta diákjai szívébe 
a gyönyörű he gyeinket, a Nagykőhavast, a 
Csukást és az egész Barcaságot. De itt vált 
egy nagy csa láddá Hétfalu iskolás népe 
az együtt fő zött pityókatokány mellett és 
a reggelig át é nekelt tábortüzek fényében.

Számos kitüntetést és diplomát kapott 
(ér de mes tanár, diploma de onoare 1973, 
stb.) ta nári, kulturális és igazgatói te vé keny-
sé gé ért, mégis arra a legbüszkébb, hogy 
ne ves írónk Beke György őt tiszteletbeli 
csán gó nak nevezte.

Az emberek lelki súlyát mérd, a tér be-
he lyezésüknek helyet döngölve magadat 
é pítsd, vidd be az emlékek tárházába, a 
sze re tet kontúrjain s az egyes meg pró bál-
ta tá so kon keresztül a lendület erejével saját 
lelki e gyensúlyod követi a mozgás örök 
tör vé nyét. Fölfelé az út az egyenesbe lendül. 
És föl felé nincs támaszpont, csak a hit tart 
erős ka poccsal láthatatlanul és a többszáz 
egy ko ri tanítványod szemeiben égő örök 
ma gyar tábortüzek.

Pürkerec

1.Hősi halált haltak:
1. Szász István, 103. hsz. 1914. okt. 21. 

No vy-Miasto.
2. Kajcsa György, 357. hsz. 1914. dec. 

13. Bronicov.
3. Sipos János, 49. hsz. 1915. júl. 31. 

Ju zi niow.
4. Orsi Samu, 502. hsz. 1915. május 25. 

Tu cholka.
5. Lőrincz Márton, 23. hsz. 1915. jún. 6. 

Kru kienicz.
6. Fejér Mihály, 89. hsz. 1915. okt. 20. 

Ris sing.
7. Rab János, 18 hsz. 1916. nov. 7.
8. Kosztapál János, 1916. júl. 8. Mol-

czade.
9. Sipos Tamás Márton, 417. hsz. 1916. 

okt. 10. Karszt 208 m.
10. Barabás András, 116. hsz. 1916. okt. 

10. Karszt 108 m.
11. Simon András, 52. hsz. 1916. júl. 6. 

Skro bowa.
12. Fejér Bálint Samu, 1917. szept. 1. 

Ybrucs mellett.
13. Jakab Márton, 1917. május 23. Ja-

mi ánó.
14. Csere Márton, 121.hsz. 1917. szept. 

12. Prosch.
15. Jakab István, 415. hsz. 1915. május 

8. Szolyva.
16. Szakál András, 363. hsz. 1917. jún. 

11. Pico-Vicenca.
17. Mikes Ödön hadnagy, 1918. okt.11. 

A siago.

2. Harctéren szerzett sebesülés vagy 
betegség miatt meg hal tak:

18. Jakab János, 518. hsz. 1914. okt. 5. 
Kas sa.

19. Fóris Márton, 27. hsz. 1914. nov. 17. 
Bu dapest.

20. Lőrincz Samu, 23. hsz. 1915. jan. 
29. Pür kerec.

21. Gyerkó János, 493. hsz. 1915. febr. 
8. Lavocne.

22. Lőrincz Mihály, 492. hsz. 1917. máj. 
6. Pürkerec.

23. Buna András, 400 hsz. 1917. nov. 
26. Pürkerec.

24. Dávid István főhadbagy, 1918. dec. 
Nagy szeben.

25. Buna Mihály, 467. hsz. 1919. máj. 
25. Székesfehérvár.

26. Ploczkuly Samu, 329. hsz. 1916. jan. 
23. Pürkerec.

27. Buna András, 312. hsz. 1917. jún. 
13. Şipote.

28. Fejér András, 13. hsz. 1917. márc. 
10. Şipote.

29. Sipos András, 524. hsz. 1917. ápr. 
1. Şipote.

• Bálint András

Barcasági csángók a világháborúban
30. Orbán János, 523. hsz. 1917. ápr. 

28. Şi pote.
31. Lőrincz András, 525. hsz. 1917. 

május 28. Şipote.
32. Sipos János, 313. hsz. 1917. ápr. 14. 

Şi pote.
33. Sipos István, 320. hsz. 1914. febr. 

2. Şi pote.
34. Korodi István, 474. hsz. 1914. febr. 

2. Şipote.
35. Pető András, 1917. febr. 5. Şipote.
36. Fejér Samu, 1917. márc. 18. Şipote.
37. Mihok András, 501. hsz. 1917. máj. 

7. Şipote.
38. Kajcsa Mihály, Kis-Zajzon 1917. Şi pote.
39. Orbán György, 427. hsz. 1917. Şipote.
40. Orsi Samu, 94. hsz. 1916. aug. 31. 

Pür kerec.

3. Eltűntek:
41. Fejér János, 320 hsz.
42. Oláh István, 96 hsz.
43. Tóth József, 112 hsz.
44. Jakab István, 415 hsz.
45. Korodi István, 418 hsz.
46. Barti András, 40 hsz.
47. Veres Mihály, 95 hsz.
48. Gyerkó Péter, 131 hsz.
49. Tóth Sándor, 421 hsz.
50. Szász István, 103 hsz.
51. Buna Mihály, 449 hsz.
52. Korodi Samu, 474 hsz.
53. Kajcsa Samu, 502 hsz.
54. Jakab Mihály, 6 hsz.
55. Dávid István, 340 hsz.
56. Jakab István, 12 hsz.
57. Dávid Sándor, 519 hsz.
58. Jakab András, 457 hsz.
59. Kajcsa Mihály, 1 hsz.
60. Korodi Mihály, 31 hsz.
61. Gyerkó Dani István, 97 hsz.
62. Váradi József, 349 hsz.
63. Orbán István, 427 hsz.
64. Bálint Márton, 487 hsz.
65. Barti Mihály, 511 hsz.
66. Jakab István kántor-tanító.

D í j a z á s o k
2006. november 25-én Bencze Mihályt 

Far kas Gyula Emlékéremmel díjazza a 
Far kas Gyula Egyesület a Matematikáért 
és Informatikáért, a matematikai ismeretek 
ter jesztésében és a tehetséggondozásban 
el ért kiemelkedő eredményeiért.

2006. november 25-én a Brassai Tár sa-
ság, Brassai-díjat adományoz Hochbauer 
Gyu lának a közösségért való mun kás sá-
gá ért.

2006. december 9-én a Julianus A la pít-
vány Julianus-díjjal tűnteti ki Kovács Le-
hel Ist vánt a Bolyai Egyetem visszaállítása 
ér de kében kifejtett tevékenységéért.

H é t f a l u  k é p e k b e n

Hosszúfalu: az ósánci fiúárvaház


