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Hochbauer Gyula

Márciusi próbatétel

Mióta többecskét tudok a szabad
ságharc barcasági eseményeiről, azóta
minden esztendőm nagy próbatételének
érzem március 15-ét. Már hónapokkal
előtte tervezgetek, építgetem magamban,
s amint közeledik a nap, egyre inkább telí
tődöm szorongással: sikerül-e megértetni
a körülöttem élőkkel, miért fontos, hogy
pontosabb képünk legyen erről. Egyre
gyakrabban érzem e nap végén, hogy
próbálkozásom erőtlen volt, noha mindig
sikerül abból valami, amit kiterveztem.
Hogyan hitessem el, hogy ott kell lenni
március 15-én.
Hol is?
Abban a térben, ahova a magyar sza
badságért vállalt harc, küzdelem, munka,
gondolkodás tapasztalata felhalmozódott.
Ez a tér igaz kell hogy legyen.
Mert különben nem hihetünk benne.
Nehezen jöhet létre, de bizonyos tar
talom körvonalazhatja. Körvonalazódhat, ha közelebb kerül hozzánk a 161
esztendővel ezelőtti próbálkozás. Ha e
próbálkozásokból példák rajzolódnak ki,
amelyeket hitelesít az akkoriakat velünk
összekötő idő.
Az itthon már 20 esztendeje egyre
csak halmozódó hibáim okozta kudarcok ellenére kötelezőnek érzem március
15-e környékén a magyar szabadság
nevében végzett cselekedetet, mondott
szót, gondolt gondolatot... Mert kemény
próbatétel...
Adalékok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc barcasági
vonatkozásaihoz
1. A Magyarvár védműve a június
20-i tömösi csatakor
Felsőtömöstől mintegy 8 kilométerre
lefele van egy, a Tömös jobb partjához
lehúzódó hegynyúlvány. Ez s a vele szem
közti sziklás oldal csak nagyon keskeny
átjárót biztosít. A szoros két oldalán levő
meredek, sziklás oldalakat sűrű fenyves
borította (most is). Csak bal felől vezetett
egy kis, alig járható ösvény. A hegy
nyúlvány gerincén egy erődítmény állt,
melyben öt löveget szereltek fel. Innen jól
lehetett védeni az összes ide vezető utat.
Ezt az erődítményt balról egy rőzseköte
gekből rakott homorú alakzatú mellvéd
folytatta, emezt meg egy magas, a hegy
oldalon felfelé vezető földsánc a hegy
csúcsáig. Az erődítmény főépülete előtt

vagy 40 m táválságra egy torlasz emelkedett félkörív formában. Ez jobbszárnyával
a Tömösre támaszkodott. A folyómedret
rőzsekötegekből épített magas akadály
tette járhatatlanná. A mellvédhez földsánc
csatlakozott, amelyet egymáshoz közel
emelt sánckasok tettek biztonságosabban
védhetővé. Az utat alaposan vasalt rácsos
kapu zárta. Ettől jobb felé folytatódott a
sziklákra támaszkodó mellvéd, amely
után a hegynek kifele egymásra döntött
boronák között kövek a sűrű erdőségig.
Ez az erődítés Bem tábornok útmuta
tásai alapján készült olyan céllal, hogy
nagyobb túlerővel szemben is eredményessé tegye az ellenállást.
2. A szabadságharc hány hétfalusi
vértanújának emlékére állították a
Csángó szobrot?
A kérdést egyféleképpen válaszolja
meg maga az 1891-ben emelt emlékkő:
51. Ennyit írt össze Koós Ferenc Hétfalu
korabeli evangélikus lelkészeitől kért és
kapott adatok alapján. (lásd a Brassó 1889
évi 119 és 121. számait, valamint Koós
Ferenc: A csángó szobor története, Bras
só, 1891.). De ugyanez a Koós Ferenc az
1903-ban kiadott Tanfelügyelői vissza
emlékezések című cikkgyűjteményében
140 (46. oldal) áldozatot említ, s A csángó
szobor című írásában (29. oldal) 120-at.
Orbán Balázs 52 áldozatot említ. Borcsa
Mihály önéletírásában „mintegy 50”-re
teszi az ártatlan áldozatok számát. Heinrich Wachner, szász történész (Geschichte
des Burzenlandes, 69. o.) mintegy 100
magyar áldozatot említ.
A hitelesnek tekinthető adatok mégis inkább Koós Ferencéi, mivel ő az
evangélikus egyházközségek halotti
anyakönyvei alapján állította össze a
Brassó már említett számaiban közzétett
névjegyzékét. Ezt egészíti ki (a kortárs
lelkész hitelességével) Borcsa Mihály
egy kézírásos bejegyzése Koós Ferenc A
csángó szobor története című füzetének
egy, a Román Tudományos Akadémia
Kolozsvári Fiókjának könyvtárában őrzött példányában (118031 jelzet).
E nyomtatványban Borcsa Mihály 4
kézírásos bejegyzése található. A 13. oldal
egyik bejegyzése a 18 bácsfalusi áldozatot
egészíti ki eggyel, név szerint az életének
45. esztendejében megölt Jakab And
rással. Ugyanennek az oldalnak a másik

A Csángó szobor a hosszúfalu-alszegi evangélikus temetőben
bejegyzése a „Dilmoné szász tanár”-t
javítja ki Dilmont, szász tanácsosra.
(Az 1848-dik esztendőre kiadott erélyi
tisztségviselők név és címtára a javítás
szerinti tanácsos-nevet említi).
Így az 52 talál az Orbán Balázs adatá
val, ami nem is különös, hiszen tudjuk,
hogy Borcsa Mihály volt Orbán Balázs
legfontosabb hétfalusi adatközlője.
Ám ez az adat még tovább pontosítható hitelesen, ugyanis Koós Ferenc az
1848-as hétfalusi „vértanukról” adatokat
csupán az evangélikus lelkészektől kért
és kapott. Elhanyagolta a türkösi római
katolikus anyakönyv ide vonatkozó
adatait. Ezek szerint még két hétfalusi
neve kívánkozik ide: a bácsfalusi Gossuj
Andrásé és a türkösi Szabó Ágnesé:
„Gossuj András 40 éves, megöletett a
zenebonáskodó oláhok által Karácsony
szombatján, kínosan halt meg 1848. dec.
23-án és temettetett Türkösben dec. 27-én.”
„Szabó Ágnes 53 éve türkösi római
katolikus, meggyilkoltatva a muszka
hordátul a tömösi völgyben. 1849 június
25-én temette el Molnár József.”
Ez így eddig 54 hétfalusi.
De ugyanennek a vérengzésnek bo
dolai áldozatai is voltak: a 40 éves Virág
Katalin, a 27 éves Farkas József, a 27 éves
Dudás János, a 19 éves Barta György, a
29 éves Farkas és Tar Mihály 22 éves és a
8 éves Veres György. (A véres karácsony
emlékműve előtt értük is imádkozzunk!)
Mi is történt Hétfaluban 1848 decem
berében? Ebbe eddig már bepillanthatunk
Koós Ferenc, Orbán Balázs, Borcsa
Mihály szemével. Nézzük, hogyan látta
mindezt egy, az eseményekkel kortárs
brassói szász értelmiségi, Karl Thiess:

„[...] December 14. Csütörtökön a
román népfelkelő a közeli hétfalusiakat
gonoszul kirabolták, kifosztották, az
ottani magyaroknak, akik többségükben
gyanúsak voltak, a marháikat elhajtották
és több helyen gyújtogattak. 5 helységben
gyúlt ki a tűz ugyanabban az időben.
Milyen szomorú látvány. Mivel ezekben
a falvakban a lakosság kevert, a románok
és magyarok kölcsönösen kárt akarnak
okozni egymásnak, ahogy a háborús kö
rülmények alakulnak. Sajnos emellett a
magyarok hűtlenek voltak és titokban a
Székelyek ügyét követték, éjjel összejö
veteleket tartottak és követeket küldtek a
Székelyföldre.
Ma hallottuk, hogy a bátor lovag, Heidte, Köpecnél a székelyek nagy seregét
kevés emberrel december 5. és 8-án meg
támadta és sok a halott és a sebesült. Hogy
Köpec lángokban állott, kifosztották és
gyilkoltak, azt a bátor őrnagy nem tudta
megakadályozni, ellenben az ellenséget
sakkban tartotta és az ő érdeme, hogy a
magyarok és a székelyek a Barcaságon
nem tudtak egyesülni.
December 18. Ezekben a napokban
mind több és több cs. katonaság jött a Bar
caságba, ami nyugtalanította az egész né
pességet. Remélték, hogy egy erős ütéssel
véget lehet vetni az egész viszálynak.
December 19. Mióta a székelyek a
Barcaság helységeiben tanyáztak, tábort
ütöttek Pürkerecen is és keresztül por
tyázták innen Hétfalu más helységeit. Egy
ilyen alkalommal – többnyire a hétfalusi
magyarok ösztönzésére, – a magukra
hagyott (őrizetlen) románok közül kb.
100 személyt megöltek.
(Folytatás a 2. oldalon.)

* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság – © HMMT, 2009. * ISSN 1582-9006 *

2. oldal

H É T F A L U

Hochbauer Gyula

Márciusi próbatétel

Szemerjai Károly emléke Krizbán
(Folytatás az első oldalról.)
Az elfogott és a székelyek által Tatran
gon bezárt Molth, bátran keresztül vágott
és az ellenségnek sok kárt okozott.
December 20. Általában most Hétfa
luban sok csatározás volt.
Ezekben a napokban kellett megkezdőd
jön a támadás Háromszék felé. Nagyon
vártuk ezeket a napokat. Mégis a viharos és
fagyos idő miatt ez elhalasztódott.
Nagy volt a hideg, csütörtökön, 21-én
19 volt.
Polgárőrség és katonaság nehéz őrséget állt Bolonyánál és az Óvárosban,
amely 2500 lépés volt. /.../
December 22. Pénteken a császáriak
Földvárnál megtámadták a lázadó széke
lyeket, kb. 100-an elestek és sokkal többen
megsebesültek közülük. A kartársak, me
lyekkel az ellenséget köszöntötték, hasznos
munkát végeztek.
December 23. Szombaton egy része a
román népfelkelőknek lejött Brassó felső
külvárosából (Bolgárszeg) és Hétfalu
ból a most megnevezett helységbe, hová
a szabadcsapat követte őket. A román
népfelkelők sokakat megöltek, akiket
hatalmukba tudtak keríteni, bementek a
lakásokba, ahol lövöldöztek, fosztogattak,
ablakokat és bútorzatot törtek.
Bácsfalu előtt őrség állott, 8-an voltak,
hétfalusi magyarok, akiket valamennyit
lemészároltak, mialatt egy szakasz a nép
felkelőkből egy mellékutcán keresztül a
faluba nyomult és a meglepett őrséget
hátba támadta. Egyet közülük nem ért
halálos lövés, mikor ez megtört erővel
nehezen felemelkedett, egy furkósbottal
olyant ütöttek a fejére, hogy az agya
szétloccsant. Mikor a szabadcsapat, mely
utánuk jött, ezt a rémtettet meglátta, ha
sonló módon raboltak és fosztogattak.
/.../
Több század a császáriakból ezekben
a napokban Tatrang és Bodola felé por
tyázott és onnan Prázsmárra, ahonnan az
ellenség a császáriak közeledtére azonnal
elvonult. Utóbbiak visszatértekor portyá
zásukról Brassóba, hívatlan vendégeket
találtak a vásártéren, nagyon furfangosan, de bátorság nélkül. [...]”

3. A fogarasi csata
A hétfalusiak zászlóalját (126. zászlóalj)
Fogaras védelmére rendelték. Az itteni
eseményekről több forrás is beszámol.
Nézzük, hogyan élte meg ezeket egy orosz
tiszt: „[...] Mielőtt elindultunk volna Nagy
szebenhez, a hadtestparancsnok július
12-én Földvárról átment Brassóba.
Közben az elővéd, élén Engelhardt
tábornokkal parancsot kapott arra, hogy
induljon Fogarasra, vegye be a várost
és a fellegvárat, s a környéken gyűjtsön
élelmet a különítmény többi csapatának.
Csapataink élelmezésének megkönnyítése
céljából az elővédet kiegészítették a modli
ni gyalogezreddel és a 4. közepes üteggel,
így összesen 8 zászlóaljból, 8 lovasszá
zadból, 20 lövegből és 4 kozákszotnyából
állt. Július 11-én átvonult Sárkányhoz.
Engelhardt tábornok az érkezés után
nyomban kiadta a parancsot, hogy a kato
nák láncban fogják körül a falut, nehogy
hírt vihessen valaki Fogarasba az oroszok
közeledéséről, kozák előőrsöt pedig csak
annyit állított ki, amennyivel magát a váratlan rajtaütéstől megóvhatta. A kozákok
a magyarok között meg-megismétlődő
előőrsi csatározások alapján erre ugyanis
számítani lehetett. A kozákok gyakran
előmerészkedtek Sárkányig, a magyar
előőrsöket elkergették. Napnyugtáig
Sárkányban maradtak, s csak éjszakára
tértek vissza az elővéd Persánynál húzódó láncához. Az elővéd előnyomulását
megelőző napon mindezt szándékosan
megismételték, s mikor július 11-én az elővéd Sárkányt elérte, a kozákokat, ha fel is
figyeltek rájuk, mindenki a szokásos portyázóknak vélte. A Fogarast megszállva
tartó nyolcszáz fős, négy löveggel ellátott
magyar csapat igencsak helytelenül foglalt
állást. Az ellenség sánccal körülvett tábora
a város előtt volt, s azt gondolták róla, hogy
a sáncok tökéletesen biztonságossá teszik.
Brassót Fogarastól egy hegynyúlvány
választja el, amely arra kényszeríti
az északról délnek folyó Oltot, hogy
forduljon észak felé Köpecig, azután
megkerülve a hegynyúlványt, nyugatnak
folytassa útját.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Diáksarok

Iskolások mondaszerű történetei
Egy szabadságharcos gyerek és egy
ellenséges tábornok
Az 1848-as szabadságharcban tizenéve
sek is részt vettek, ilyen volt a csernátfalusi
15 éves Kelemen György is.
Fiatal kora miatt nem akarták felvenni a
126. hétfalusi zászlóaljba. Ezért felkereste
a századost, aki elfogadta.
Fogarasnál volt az első csatájuk, amikor
az oroszok több társával együtt elfogták és
bevitték a várba.
Az ellenséges tábornok, Lüders éppen arra
járt és megtudta, hogy egy 15 éves gyerek is
fogságban van. Magához hívatta.
A fiú azt gondolta, hogy ez lesz élete
utolsó napja. Azt is tudta, hogy ruhája sza
kadt, rongyos és véres, így nem lehet egy
tábornok elé állni. Nekifogott, kisimította,
megtisztította, még egy társát is megkérte,
hogy segítsen ebben.
Amikor vitték a katonák, belül resz
ketve, kívül bátorságot erőltetve magára
várta, hogy mi lesz. Úgy állt a tábornok
elé, mint aki büszke, hogy a szabadságharcban részt vett, de aki nem tudja, mi
lesz most vele.
A tábornok végigmustrálta és benyúlt
a zsebébe, majd előrántott egy muszka
pénzt, egy rubelt, és megajándékozta a
fiút vele.
(Fogalmaztam Kelemen György
adatai alapján)
Miklós Botond, V. osztály
Zajzoni Rab István Középiskola, Négyfalu
*
Hogy mentették meg a Feketetemplom harangját?
Az erdélyi 1848-1849-es szabadságharc
híres ágyúöntője Gábor Áron volt. Egy
anyaggyűjtő katonatisztje Brassó környé
kén járt és meghallotta a Fekete-templom
harangjának mély kongását. Ebből úgy
gondolta, hogy két ágyút is lehet önteni.
Elment a szász paphoz, aki elküldte a
harangozóhoz. Annak a tiszt azt mondta,
hogy kell egy ács, aki állványt tervezzen a
harang levételéhez. A harangozó elküldte
egy Haupt nevű ácshoz.
Az ács így szólt:
– Nézze meg a templom falát! Ilyen ma
gas állványnak kell 30 szekér fa! Hozasson
a tiszt úr 30 szekér fát és megcsinálom.
A tiszt vonakodott, végül beleegyezett.
Erre az ács új kifogást talált ki:
– Egyedül ekkora állványt egy évig ra
kok össze. Hozasson a tiszt úr nekem két
tucat ácsot!
A katona nehezen, de ebbe is beleegyezett.
Az ács erre azt mondta:
– Nézze meg a harangot, milyen nagy.
Le kell bontani a tornyot, hogy kiférjen.
A tiszt megijedt, hogy a város népe
felháborodik, ha lebontja a templom
tornyát és elment.
Így menekült meg a Fekete-templom
harangja.
(Heinrich Wachner krónikás egy mon-

data alapján)

Miklós Botond, V. osztály
Zajzoni Rab István Középiskola,
Négyfalu

A tömösi csata (1848-as történet)
Az oroszok elindultak Havasalföld felöl
a Barcaságban lakó magyarok ellen.
Mikor Szinaja és Predeál környékén
voltak, az ott őrségen lévő magyarok már
észrevettek közeledésüket. Ahogy jöttek
lefelé a szoroson, egy összecsapáskor az
ajtai Péterffy Sándor egy kozák ezredest
kettévágott a kardjával. Erre bosszút
esküdtek a kozákok és még vadabbul
kezdtek harcolni. Amikor a Magyar-vár
felé közeledett az osztrákokkal egyesült
orosz sereg, a magyarok felállították a
Gábor Áron által készített három ágyút és
megpróbáltak ellenállni a tízszeres túlerő
nek, de nem sikerült, mert egy rozsnyói és
egy predeáli román egy sereget vezéreltek
hátukba, másfelől egy brassói szász erdész
rejtekutakon egy másik csapatot. A hátba
támadott honvédek nem tudtak ellenállni.
Visszavonulásuk közben többször is megsebesült ezredesük, Kis Sándor, akinek a
lovát is kilőtték alóla. Ahhoz, hogy tovább
irányíthassa a csatát, egy tábori székre
ültették, és a magasba emelték, hogy
hallatszodjon a szava.
Végül Kis Sándort a bolnoki aljában
lévő forrás környékén elfogták. A hon
védek nagyobb része Háromszék felé
menekült, hogy az ottaniakkal egyesülve
szervezzék a további ellenállást, és páran Hétfaluba, akik között volt Sükösd
Sámuel uzoni református lelkész is. Őt
Hosszúfalu határában a mezőn szúrta volt
le egy kozák dsidás.
Szőrnyi Szilárd, VII. osztály
Zajzoni Rab István Középiskola,
Négyfalu
Fogadalom
Március 15-én, a magyar szabadság
szent ünnepén a magyar nemzet tagjaként
fogadom: Nemzetemhez, szülőföldemhez
mindig hű maradok. Anyanyelvemet,
hagyományainkat megőrizem és gyermekeimnek is átadom. Ünnepeinket
megtartom, más népek ünnepeit tiszteletben tartom. A szabadsághoz, az értelmes
élethez való jogommal mindig élni fogok,
embertársaim jogait tiszteletben tartom.
Vallásomat gyakorolva őrzöm meg, és
hirdetem a lelkiismeret szabadságát. Em
beri méltóságomat minden körülmények
között megőrzöm, és soha senkit meg
nem alázok. Úgy élek, és járok a világban,
hogy munkámmal hasznára legyek és se
magamra, se családomra, se nemzetemre
soha szégyent ne hozzak.
Isten engem úgy segéljen! Ámen!
Éljen a Világszabadság!
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
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iskola magyar tagozatának tanárnője; Koritár Károly, majd Lay Imre urak ünnepi
szavai; Koszorúzás; Lángvétel az em
lékműtől; A Székely Himnusz éneklése.
Hosszúfaluban: Koszorúzás a hosszú
falusi Petőfi-szobornál; A hosszúfalusi
emlékműnél: Köszöntés; Himnusz; Far
kas Anna, Brassó megyei RMDSZ-es
képviselő ünnepi beszéde; „Egy lángot
adok, ápold, add tovább” (gyertyagyújtás Reményik-szöveg mellett); Bartha

3. oldal
Judit tanárnő alkalmi verse; Koszorúzás;
Kossuth Lajos az üzente; Felvonulás
Fűrészmezőre; Műsorrend Fűrészmezőn
a Csángó-házban: Bevezető beszéd; Bá
lint Ferenc filmje A Barcaság 1848-49-es
emlékhelyei; A küldöttek szabadságharc
cal kapcsolatos, lakókörzetükben készített
fényképeinek kivetítése; Kovács Lehel
István Istók János 1848-cal kapcsolatos
szobrairól készített képeket vetít; Szabad
beszélgetés, ismerkedés; Kínálgatás.

Bencze Mihály

A Barcaság ősi hangszerei

Orosz csapatok Fogarasnál 1849. július 12-én. Ide volt kivezényelve a 126.
hétfalusi csángó zászlóalj.
(Folytatás a 2. oldalról.)
Ezt az elég magas hegyet erdő borítja.
A kaptató Feketehalomnál kezdődik, s a
legnehezebb útszakasz a hágón Vledény és
Persány között van. A lejtő aztán Sárkányig
tart. Ez a falu már az Olt völgyében fekszik,
s innen tovább Fogarasig 14 versztán át az
út nyílt térségen vezet keresztül. Brassótól
Nagyszebenig kitűnő az országút, amelyből egy leágazás vezet a Vöröstoronyiszoroson át Havasalföld határáig.
Engelhardt tábornok a biztos siker érde
kében, és azért, hogy az ellenség ne tudjon
büntetlenül távozni, úgy határozott, hogy
teljesen körülkeríti a várost, és megle
petésszerű támadást indít ellene. Ahogy
július 11-én este megérkezett Sárkányba,
az éj beköszöntével a nassaui herceg őfel
sége nevét viselő ulánusezredet egy vo
lasüteg egy osztályával az Olthoz küldte,
hogy gázlón keljen át rajta. A kozákákat
a nagyszebeni úton Bethlenbe rendelte,
hogy így két oldalról lehessen fogarast
megtámadni, méghozzá egyszerre a
gyalogság Sárkány felől indított támadásával. Éjszaka a gyalogság felvonult
a városhoz, két vonalban, mindegyikben
egy ezreddel és egy üteggel, felfejlődött,
s hajnalban erőink mindhárom irányból
heves támadást indítottak az ellenség
ellen. A magyarok leadtak néhány ágyúlövést és a városba menekültek, ugyanis
akár jobbra rohantak az Olt hídjához,
akár balra, akár a vár felé, mindenhol
kozákokkal és ulánusokkal találták
magukat szembe. Nyolcszázan voltak, s
miközben támadásunkat megpróbálták
feltartóztatni, kétszázan elestek közülük,
több mint négyszázan fogságba estek, a
többiek pedig szertefutottak. Fogságba
került parancsnokuk, Móricz őrnagy is,
rajta kivül két törzstiszt, kilenc főtiszt
meg egy pap. Kezünkbe került mind a
négy lövegük, az egész szekérvonat meg
az irattár is. A fellegvárban jelentős készletekre bukkantunk. Engelhadt tábornok
bölcs tervének, a hajnali gyors és váratlan
rohamnak köszönhetően a mi veszteségünk igen csekély volt. [...]”
Az 1849/49-es forradalom és szabad
ságharc orosz emlékiratirodalmának

magyar fordítója és szakértője, Rosonczy
Ildikó tolmácsolta Artur Adamovics Nye
pokojcsickij szövegét, amely számomra
az utóbbi évek egyik legmaradandóbb
könyvélménye.
4. 2009. március 15-ike
Ami sikerült:
37 versmondó vett részt ez alkalommal
már tízedszer megszervezett (az RMDSZ
négyfalusi szervezete támogatta) szavaló
versenyen. A legügyesebb versmondók
vasárnap, március 15-én Hétfalu evan
gélikus, római katolikus és református
templomaiban teremtettek az ünnephez
méltó hangulatot.
A Zajzoni Rab István Középiskola
diáktanácsa idén is megtartotta diákok
szervezte történelmi vetélkedőjét.
A 11 éve felnőtteknek szervezett ünnepi
zarándoklat mintájára (Bálint Ferenc ta
nár úr kezdeményezésére) iskolásoknak
hirdetett rendezvénysorral bekérezked
tünk az RMDSZ négyfalusi szerveze
tének rendezvénysorozatába. A megye
településéről (Alsó-Rákos, Krizba, Bar
caújfalu, Bodola, Brassó, Tatrang, Zajzon,
Pürkerec, Türkös, Csernátfalu, Hosszú
falu, Fűrészmező) kilenc küldöttségbe
szerveződve 84 diák gyakorolta, hogyan
ünnepelhet méltóan, tartalmasan a magyar
szabadság napján. Ebbe a rendezvénybe
kapcsolódott be a környék felnőtt lakos
sága is a következő események szerint:
Tömösön: Küldöttfogadás a pallónál
(cserkészek), felállás; A Magyar Himnusz eléneklése; Köszöntő (Jónás András
alpolgármester); Köszöntők (megyei
elöljárók, követségi küldött); Miatyánk
(közösen); Gyertyagyújtás a következő
rendben: alsórákosi küldöttség, krizbai
küldöttség, barcaújfalusi küldöttség,
bodolai küldöttség, brassói küldöttség,
tatrang-zajzon-pürkereci küldöttség,
fűrészmezei küldöttség, hosszúfalusi
küldöttség, négyfalusi küldöttség; Szaval
Fejér Sándor, a Zajzoni Rab István Középiskola XIII. osztályos diákja; Anyanyelvünk, kultúránk, hagyományaink,
értékeink megőrzésére esküszünk. Az
eskütételt vezeti Bartha Judit, a tatrangi

(Folytatás előző lapszámunkból.)
A középkor hangszereinek egy része
a keresztes háborúk által került NyugatEurópába.
A Barcaságon ismert volt a tárogató,
ami keleti örökségünk. Ataisz után a su
mér Ur városában található a legrégebbi
példány. Belső-Ázsia magyari népei közül
az ujguroké teljesen megegyezik a ma
gyar tárogatóval. Éles, rendkívüli hange
reje miatt a hadseregben is használták. A
Rákóczi-szabadságharc jelképe lett, an
nak leverése után az osztrákok betiltották.
A Barcaságról ekkor szorult ki. A 19. szá
zadra Schunda József felújította, korsze
rűsítette. A tilinkó keleti örökségünk, nyu
gaton ismeretlen, de a moldvai csángók
népszerű hangszere maradt. A cserépsíp
4–6 lyukú cserépből készített kerekded
síp, szintén ősi magyar hangszer, a 9–10.
századi magyarországi leletei ismertek.
A suméroknál is fennmaradt. Vizet töltve
bele bugyogó, csicsergő hangja van. Tor
ma Zsófia és Badinyi Joós Ferenc szerint
a Kárpát-medencéből 12000 éve kirajzott
magyarság már használta. Üzletesített vál
tozata a vásárainkon még megtalálható.
Gyerekkoromban a csernátfalusi Vásár
utcában zajlottak a heti vásárok, lassan
ezt is beszüntették. Ekkor vásároltam
utoljára a szülőfalumban cserépsípot.
Még Székelyföldön megtalálhatók, Ko
rond bővelkedik a változataiban.
A furulya a pásztorok ősi hangszere, a
magyar furulyák keleti mását ma is hasz
nálják a Gobi sivatag peremén. Az Ordosz
melletti Bálvány-hegy i(az erdélyi Bálvá
nyos és a közelebbi Bolnok mágus köz
pontok elődje) egyik táltosközpontjában
képezték ki a furulyásokat. A barcasági
Tatrang vizének a legendája azt mondja,
hogy a gyönyörű Bacsó Anna nem tudott
igazán örülni a szépségének, mert átok
ült az életén. Apja akarata ellenére ment
az urához, egy juhászhoz, aki a Csukás
füves oldalain legeltette a juhait. Engedet
lenségéért a tündér elátkozta, hogy csak
akkor láthatja szerelmes férjeúrát, ami
kor az néhanapján lejön a havasról. Neki
nem szabad a Csukásra fölmennie, ételt,
szeretetet vinni urának. Anna megszegte
az átkot, elment urához, de a Csukáson
szörnyű vihar támadt, és a villám úgy
csapott le, hogy Anna sziklává változott.
Furulyázva közeledett az új sziklához
Anna férje, megbámulta az új sziklát, és
elámult azon, hogy a kőnek éppen olyan
alakja van, mint az ő feleségének. Elfogta
szívét a vágyakozás, a sziklához érve ke
sergő nótát furulyázott. Ahogy véget ért a

nóta, a szikla- asszony szíve megszakadt,
megeredt a könnye olyan erősen, hogy
egy akkora patak lett belőle mint a Tat
rang vize. A Bacsó családnév ősi magyar
örökség, az avar települések ismert neve,
vezért, főembert jelent.
A fuvolát csak mi hoztuk Európába,
a kettős furulya, már az Ur városából
ismert a sumér kultúrában, hasonlóan
Egyiptomban is. A Kárpát-medence avar
sírjaiban találtak madárcsontból készült
kettős sípot, melyet Csajághy György
megszólaltatott, és a régi stílusú, ötfokú
magyar népdalok tökéletesen lejátszha
tók. A csángóknál maradt fönt. Szintén
a Kárpát-medencében leltek 36 000 éves
medvecsont sípot, melyen Horsch Sándor
tökéletesen játsza a magyar népdalokat. Ő
is igazolta Varga Csaba a magyar nyelv
és zenére vonatkozó állítását, miszerint
ez az ősnyelv és zene, ebből vezethető
le a világ többi nyelve és zenéje. A duda
hadi hangszer volt, pásztorok elmaradha
tatlan zeneszerszáma, de templomokban,
keresztelőkön, lakodalmakon is szólt a
duda. Ataisz, illetve Ordosz emlékei közt
is megvan, Európának mi adtuk át. A kö
csögduda csak a mi ősi hangszerünk, a
cserépfazék száját disznóhólyagból vagy
vékony bőrből készült membránnal kötik
be. A membrán közepéhez 1–2 arasznyi
hosszúságú nádcsövet rögzítenek, a
nádat nedves vagy gyantázott ujjakkal
dörzsölik. A membrán átveszi és felerősíti a rezgést, morgó hangot ad. Regösök
hangszere. A kolomp állatcsordák jelölése
mellet a táltosok szertartásaihoz tartozott.
A kolomphoz csengők, csengettyűk is tar
toztak, amiket az ordoszi hunszövetség is
említ, ezek szakrális használatát rögzítette
a barcasági Borica. A láncosbot, nem más
mint a botra erősített lánc, földhöz vere
getve dübög, csörög. Regölésnél, betle
hemezésnél használják az énekek ritmus
kíséretéhez. A búgattyú, egy madzagra
kötött falap, amely forgatva-pörgetve
búg-zúg. A kerepelő őse a zúgófa, vagy
üvöltő bika, ami az ősök hangját utánozta
a táltos révüléseknél.
A húros hangszerek, ataiszi, ordoszi,
azaz magyar eredetűek. A lószőr alkalma
zása nyilvánvaló volt a lovas népeknél. Az
első vonósok feje lófejet formázott, lószőr
vonóval, más néven nyirettyűvel szó
laltatták meg őket. Az arabok a perzsák
tól vették át. A hegedű a hejgetés szóból
származik, hejgető, hejgedű alakban. A
gyímesi hegedűkön egy ötödik zengőhúrt
is használnak.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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Bencze Mihály

A Barcaság ősi hangszerei
(Folytatás a 3. oldalról.)
Az első világháború után messze földön
ismert volt a hétfalusi Vak Ferenc hege
dűvirtúoz. A kürt ősi magyar hangszer,
különleges figyelmet biztosít neki a Kürtgyarmat törzsnév, Lehel kürtje, a vérszer
ződés ivókürtje, és a régi ábrázolásokon a
kürt rangjelző szerepe. Szakrális szerepe
mellett, a hadsereg és a pásztorok ősi
hangszere. Felületének díszítése a népi
képzőművészet remekei. A cimbalom
szintén ősi magyar hangszer, a két világ
háború között még használták a hétfalusi
zenekarok. Ma is a magyarok a világ
legjobb cimbalmosai. A dob az ordoszi
táltosiskola elengedhetetlen hangszere.
Őseink a ló két oldalára erősítették az üst
dobokat, így játszottak rajtunk. Táltosaink
transzcendentális kelléke. Már Szent
István kezdte tiltani, végül az osztrákok
1767-ben a hadseregbeli alkalmazását
beszüntették. Azóta a szimfonikus zenekarok használják, a népzenéből kihalt. A
szitadob az ősi magyar táltosok és mágusok szertartásainak kelléke, a csángó
testvéreink még használják. A moldvai
csángóinknál még használják a bikát, a
dorombot, de a barcasági csángóknál már
rég elfelejtették. A cintányér, hun, avar,
magyar hangszer, a hadseregben használták leginkább. Barabási László történész
kutatásai szerint, a Kárpát-medencén kívül
Ázsiában, Afrikában, Észak- és Dél-Amerikában élő csángó népek történelmi
hangszerei is megegyeznek, akár csak a
népviseletük.
Az orgona előfutárai az ataiszi pánsípok
és a tömlővel ellátott dudák voltak. A 24
Hun Szövetség a szájorgonát már ismerte,
ez Kínában és a Távol-Keleten ma is lé
tező fúvós hangszer. Lényegük, hogy a
sípoknak közös légkamrájuk van, melybe
a játékos a levegőt fújja, és a sípokon lévő
nyílás befogásakor megszólal az adott síp,
akár több is egyidőben, polifon játékot
is lehetővé téve. Legrégibb, valóban
orgonának nevezhető hangszer az ókori
víziorgona, a hidraulosz. A 4. századtól a
víziorgona hidraulikus nyomáskiegyenlítő szerkezete helyett egyre inkább a tisztán
pneumatikus rendszer került előtérbe. A 9.
században kezdték az orgonát az egyházi
zene céljaira használni, a 10. században
készültek az első nagyobb, szekrény alakú
orgonák. A pedálsort a 14. században alkalmazták először. A szélláda, a fújtató és
a traktúra tökéletesítésével vált az orgona
a szó valódi értelmében hangszerré, és
első fénykorát a barokkban élte. Ebben
nagy szerepe volt a páratlan orgonista, Johann Sebastian Bach és a kiváló orgonaépítő, Gottfried Silbermann (1683–1753)
együttműködésének. A pneumatikus
traktúra a 19. század elején, az elektromos
a század végén terjedt el. Ezek lehetővé
tették hatalmas méretű orgonák építését,
melyeket a zene romantikus korszaka
igényelt. Az orgona volt az egyetlen
hangszer, amelyet az egyház nem tiltott
be a középkorban, és a későbbiekben is
jellemzően templomi hangszer maradt.
Apácán az orgonát 1886-ban a sze-

gedi Saukenik János építette, Krizbán
1853-ban Mäywald Hendrich építette,
aki a Fekete-templom orgonaépítőjének
volt a tanítványa, Barcaújfaluban 1752ben építették az orgonát, de az 1916-os
oláh betöréskor szétszedték és csak
1923-ban szerelték újra össze. A brassói
magyar evangélikus templom orgonáját
id.Schneider Péter építette 1636-ban,
ami egyidős a Fekete-templom berlini
Buchholz orgonájával. Szomorú, hogy
ezt a tényt elhallgatják a hivatalosak, és
csak a Fekete-templomnak a reklámjával
foglalkoznak. Bácsfalu egyik 1848-as
híressége Simon István volt, aki a Bach
korszak elől menekülve Bukarestben vált
híressé vendégfogadójával, és a kereske
delmi szellemével. Idős korára hazatért
Bácsfaluba, ahol 1898-ban a környéken
elsőként bevezette a facsöves vízvezeté
ket. A bácsfalusi kultúrház alatt, a temp
lommelletti régi temető helyezkedett el.
Simon István a temetőt új területtel bő
vítette, ahol a sorbatemetkezést próbálta
meghonosítani. Munkásságát magyar
állami kitűntetéssel honorálták. Érdemeiért a mostani Új utca az ő nevét viselte,
amit illene újra visszaigényelni. Bácsfalu
1814-ben épült orgonáját 1893-ban lecserélték és átadták Hosszúfalu-Fűrészmező
frissen épült templomának, és átvették a
csernátfalusi orgonát, aminek az össze
állítását Simon István, az előző Simon
István unokatestvére finanszírozta. Az
orgonista Simon Gyula volt. Oltárát a
szentpéteri szász egyház adta ajándékba,
majd 1910-ben Borcsa Mihály új oltárképet adományozott. Türkösben az orgona
1910-ben épült. Csernátfaluban a régi
orgonát 1891-ben cserélték le és átadták
Bácsfalunak. Az új orgonát Dangl Antal
építette. Alszegben az új orgona 1891-ben
épült. Felszeg pedig 1899-ben megkapja a
bácsfalusi orgonát. Tatrangon az orgonát
1856-ban Nagy József építette, Zajzonban
a régi oldalorgona helyett 1838-ban építették az újat. Pürkerec 1883-ban Fejér
Gyula lelkész közbenjárására megkapja
a brassói kolostorutcai római katolikus
templom orgonáját. A Barcaság híres
kántortanítókkal és kántorokkal rendelkezett. Fontosabbak a következők voltak,
Apácán: Varga Olga, Simon Viola, Bölöni
Margit, Krájcsovits Izabella, Szilágyi
Márton, Kovács Károly, Koródi Sámuel,
Mátyás István, Rosondai János, Balog
Mihály, Köpe János, Sárai Mihály – ő
1799-ben kezdte –, Krizbán: Mitea Adél,
Nagy Adél Erika, Illyés Enikő, Sala Ida,
Máté Karola, Domokos Gyula, Osgyáni
István, Barcaújfaluban: András Csilla,
Jakab Piroka, Csibi István, Jámbor Mária, Nagy Sándor, Dani Mária, Koppándi
Péter, Line Márton, Brassóban: Kovács
Klára Ildikó, Raduch Magda Irén, Bálint
Mihály kántortanító és iskolaigazgató,
Bácsfaluban: Gyerkó András, Papp
Margit, Gillich Rita, Bacsó Anna, Simon
András, Szotyori József, Kocsis János,
Türkösben: Fogarasi Vilma, Gödri János,
Csernátfaluban: Mátyás Ernő, Kiss Emese Mária, Kanabé Gyárfás, Alszegben:

Orbán József tiszttartó, 48-as honvéd sírja Bodolán
Papp Magda, Kerekes Sára, Sipos Dóra,
Felszegben: Kajcsa Tünde, Kovács Klára,
Bíró Emilía, Molnár József, Tatrangon:
Tamás Ildikó, Bálint Jutka, Mezei-Vitos
Margit, Dinka Csuka István, Zajzonban:
Mikes Márta, Taizs István, Rab Csilla,
Bálint János – kántortanító, aki Petrozsényből tért haza –, Mátyás Etelka, Pajor
László, Pajor Árpád, Pürkerecen: ifj.
Mátyás Etelka, Mátyás Etelka, Barkó
András, Deák János.
A brassói szászok jobbágyaként, a
barcasági csángók sorra elveszítették a
régi ősi hangszereiket, táncaikat, zenetu
dásukat. Az evangélikus vallás, a német
nyelv és kultúra erőltetése meghozta
az eredményt, lassan megszülettek a
hétfalusi fúvószenekarok. Az 1848-as
szabadságharcunk kedvet adott a katonazenekarok létesítésének, leverése után
pedig falusi rezesbandaként a barcasági
falvakban meghonosodtak. Mindenik
falunak megvolt a saját rezesbandája.
Ahogy a néphagyomány sanyvadt, úgy
a majálisokon a zenélést átvették a rezesbandák, és hasonlóan a temetéseken is.
Brassó szélén lévő Honterus kirándulóhely a szászok és lassan a magyarok egyik
kedvenc szórakozó központja lett. Az első
világháború alatt a magyar zenekarok újra
fellendültek, Trianon után pedig a fúvószenekarok köré csoportosult a fiatalság
is. A bácsfalusi zenekar hivatalos pecsétje
1915-ből való, és Geham szász karnagy
oktatta őket. Fontosabb karnagyai Mártis
András, Mezei Árpád – aki Miháy román
király katonazenekarának volt megbecsült
tagja és 1947-től átvette a bácsfalusi zene
kart –, Bálint Árpád és ifj. Bálint Árpád.
A zenekar több fesztiválon vett részt, a
Megénekelünk Románia Fesztiválon
harmadik díjat nyert. A bácsfalusi kul
túrház és udvarán rendezett ünnepek,
majálisok a zenekar szép emlékei közé
tartoznak. A türkösi zenekart Csere Rudi
alapította, szépen induló tevékenységét
egy néhány év múlva feladta, és a bács
falusi zenekarhoz társult. Csernátfaluban

1932-ben Önkéntes Tűzoltózenekar né
ven újraalakult a fúvószenekar, Köpe Ist
ván malmos támogatásával. Csernátfalu
kulturális életét Dr.Kiss Béla evangélikus
lelkész előrelátása és karizmatikus te
vékenysége felvirágoztatta. A második
világháború alatt és után több nemzet fia
bujkált, vagy idemenekült a Barcaságra.
Ilyen volt Klitschka zenetanár, a cseh ka
tonai zenekar karnagya, aki lelkészünk
zenei tevékenységét a csernátfalusi és a
tatrangi templomban tartott orgonakon
certjeivel is támogatta. Egy ideig ő vette
át a rezesbanda irányítását. A csernátfalusi
Gyulai Nagy András(1911.június 14.1983.május 5.) elemi iskolás korában már
kiváló zenetehetség volt, akire Kanabé
Gyárfás igazgató mellett lelkészünk is
felfigyelt. Gyerekkori álmát 1947-ben
valósította meg, amikor átszervezte a cser
nátfalusi fúvószenekarát, ami egy néhány
év alatt a leghíresebb lett a vármegyénk
ben. Parea Mihály besszarábiából mene
kült ide, egykor az orosz katonazenekar
fligerese, majd Mihály király zenekarának
tagja volt. Ő is a csernátfalusi zenekar
erőssége lett, valamint a Brassóban ven
dégszereplő cirkuszok meghívott zenésze.
1958-ban a rajonok közti megméretteté
sen a megtisztelő második helyet nyerte,
csak a legjobb szász rezesbanda előzhette
meg. Rajta kívül alapító tagok voltak: Gyurka István, Kapitány Sándor, Buda András,
Vajda Péter, Pap István, Girás János, Kiss
Istók István, Bálint Bandi, Peltán István,
Gyulai János, Tóth István, Péter János. A
hangszerek és a zenélés titkát Klitschkától
tanulta. Szabóként zenekarának egyenruhát vart. Zenészeit megtanította a kotta
olvasásra és írásra, egy komoly népnevelés
folyamatát indította el. Barcaság fúvósai
az ő tanítványai. Hétfalu fiatalságát összeszedte, megtanította értelmesen szórakozni.
A hatóságok egy provokációval 1951-ben
a Duna-csatornához deportálják. Közben
kiderült ártatlansága, így egy év múlva
hazaengedték.
(Folytatjuk.)
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