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Bencze Mihály

Hétfalusi tekepályák
(Folytatás előző lapszámunkból.)
Csernátfaluban a Papp István-féle sör
kert volt a leghíresebb (ma Ady Endre
utca 112. szám). Papp István (1873–1937)
14 éves volt, amikor Márton és Mihály
bátyaival elment a Csaplyára szénát csi
nálni, persze a többi hat testvére otthon
maradt. Este, mint minden hétfalusi ők is
énekelgettek a tábortűz mellett, de éjszaka
a teli hold fényénél eldugták a kaszát és a
gereblyét egy bokorba, majd Színaljáig
meg sem álltak. Színalján volt a csángó
fuvarosok váltó istállója, itt váltásra mindig készen állt tíz kipihent ló. Másnap
postakocsival Bukarestbe utaztak. Az úton
találkoztak csángó fuvarosokkal, akikkel
üzentek szüleiknek, hogy ők megunták a
mezőgazdaságot, megszöknek, elmennek
szerencsét próbálni, mint a mesékben.
A bukaresti csángók körében hamar
akadt munka, építkezéseknél dolgoztak
inasként. Kobilovics zsidó bankárnak
megtetszett István, és maga mellé vette
mindenesnek. Együtt tanult a bankár
mindkét fiával, idővel öt nyelven beszélt,
héberül is. István ellátása ingyenes volt,
a bankár ellenben István fizetését betette
a bankba. Amikor István betöltötte a 17
évet, kivették az összegyűjtött pénzt, és
ezzel István a Királyi Palota mellett vásárolt egy vendéglőt, és elkezdte a saját
karrierjét építeni. Itt ismerte meg Biberi
Katalin (1880–1937) osztrák-olasz lányt,
akit öt év katonaság után feleségül vett,
és felvirágoztatták a vendéglőt, ami mellett tekepályát is épített, majd emelettel
és szállodával is bővítette, így ez lett a
bukaresti hétfalusiak kedvenc találkozó
és szórakozó helye. Gazdag katonai
élményeit sokszor mesélte, hisz bejárta
Törökországot, Franciaországot, Spanyolországot, és Dániát. Minden hangszeren
játszott, egyben a katonazenekar alaptagja
volt. Manci néni Anna nevű anyja Papp
István lánya volt, de a másik vonalon a
Biberi dédszüleit Bruckenthal báró hívta
Szebenbe a múzeum megépítésére. Az

idős Biberi építész volt, fia pedig kőfaragó.
A nagymama pedig Bukarestben a királyi
család desszert készítője lett. Manci néni
Katalin nagymamája és Mihály bátya
együtt várták a dédmamát, akit királyi
hintó hozott haza, és persze a gyerekek
ilyenkor rengeteg finomságot kaptak.
Amikor elkészült a szebeni Múzeum,
a család Színaljára költözött a Peleş
kastély építésére. Így a Biberi család a
Hohenzollern-Sigmaringen román királyi
család alkalmazottja lett. A munkálatok
végeztével a Biberi család Szeben mellett
Nagydisznódon (Heltau) telepedett le.
A regáti magyarság tudatállapotát befo
lyásoló, ámde magyarellenes romániai saj
tó ellensúlyozására megalakultak a regáti
magyar újságok, amelyek a csángók fal
vaiba is eljutottak. Ezek a lapok: Bukaresti
Magyar Újság, Romániai Magyar Újság,
Romániai Hírlap, Bukaresti Magyar Hírlap, az anyaországgal való kapcsolattartás
és a kivándoroltak hazafias összefogása
jegyében születtek, de feladatuk volt a
befogadó nép és az anyanemzet történelmi ellentéteinek enyhítése is. Papp István
vendéglőjében bárki megvásárolhatta a
fenti újságokat, sőt vendéglőjében sokszor
volt szerkesztőségi találkozó. A bujdosó
kurucok és Rákóczi generálisának emlékét a Berceni városrész neve őrizte meg
Bukarestben. Egy évszázad múltán, 1815ben itt szerveződött meg a református
gyülekezet, amelynek fatemplomán az
idegenellenesség figyelmeztető jeleként
csillagdísz helyett keresztet állítottak. A
kivándorlók vidéki közösségei ekkoriban
szerveződnek meg Piteşti-en, Brăila-n, a
moldvai Galacon stb. A főváros magyarságát jó ideig az 1848-as huszár, Koós
Ferenc tiszteletes vezette, aki iskolát,
olvasókört, iparos egyletet alapított, s kiadta az első magyar újságot is, míg barátja
és munkatársa Czelder Márton számos
református misszióegyházat alapított Szörénytornyától (Turnu-Severin) Jászvásárig
és Szilisztráig. A román idegenellenesség

Péter János, a Csukás tekecsapat kapitánya
a hétfalusiakat is sújtotta, noha az erdélyi
jövevények szakértelmére még szüksége
volt a fiatal balkáni államnak. A hétfalusi
csángó kőművesek, a pékek és fuvarosok,
a székely cipészek, ácsok, kádárok, valamint a dolgos és megbízható cselédek
megbecsült, de nem egyenrangú tagjai
lettek a román társadalomnak. A századfordulós ipartörvények már korlátozták az
idegenek alkalmazását. A kiéleződő kenyérharc etnikai feszültségeket gerjesztett,
és az erdélyiek közül sokak állampolgársága elévült, s mint a hadkötelezettség mulasztóira itthon törvényi retorziók vártak.
Románia beolvasztó törekvéseit az önerős
kulturális és egyházi szervezetek csak
ideig-óráig tartóztathatták fel. Klebelsberg
Kunó miniszterelnökségi titkár a magyar-

ság kivándorlásának megfékezését s az
idegenbe elszármazottak hazatelepítését
szorgalmazta. S e visszavándorlási többlet
révén tervbe vette a magyar szórványok
tömbökbe kovácsolását, majd nyelvhatá
rokhoz kapcsolását. Külföldről lévén szó,
diplomáciai támogatásra is szükség volt,
ám az erdélyi román és szász követségi
tisztviselők ridegsége állandó feszültség
forrása maradt. A Balkán-háborúk idején
a regáti magyar sajtó egyre sűrűbben tu
dósított a román irredenta kampányról
és idegenellenes inzultusokról, s a világ
háború éveiben a kenyéradó új hazával
szemben önáltatóan lojális olvasóit a ma
gyarellenes rekvirálások és internálások
tényével szembesítette.
(Folytatása a 2. oldalon.)
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Miklós Botond, Zajzoni Rab István Középiskola, VIII. osztály

A kenyérsarok

A 2012-ben először meghirdetett Soós
Izabella szövegalkotó versengés csodatollal díjazott története.
*
*
*
Szombaton reggel kilenc óra tizenhárom
perckor a komám benyitott az udvarunkra
feleségével együtt. Hozták a két éves
gyermeküket, akit nálunk hagynak, mert
ők mennek esküvőre. A fiúcska erősen
markolta édesanyja gyűrűsujját. Arcán
a meglepődöttség tükröződött. A szülők
siettek, így az édesanya elhadarta gyorsan
feleségemnek a gyermek étrendjét s már
futottak is a templomba.
A konyha pár pillanat alatt felfordult,
a gyereknek készült éppen az ebéd. Én
közben unottan átsétáltam a nappaliba,
ahol a kis Pisti nagy érdeklődéssel nézte a
faliórát. Kis szemeivel követte az inga járá
sát. Gondoltam, eljátszok vele egy darabig.
Közelebb mentem. Ekkor riadtan rám me
redt és gyorsan a kis asztal mögé menekült.
– Vagavó! – mondta megijedve s rám
szögezte nagy, kerek, kék szemeit.
– Ne félj, nem bántalak – szóltam hozzá
kedves hangon és egy lépéssel közelebb
merészkedtem.
– Perő bí! – próbálkozott most, dühösen,
és egy kis ránc jelent meg homlokocská
ján. Tekintete azonban még mindig rám
irányult. Kerek öt percig csak néztük egy
mást. Én kíváncsian, ő megdöbbenten.
Biztosan nem volt hozzászokva, hogy
egy ismeretlen ember a közelébe kerüljön,
főleg, mikor a szülei nincsenek mellette.
Végül én adtam fel. Visszaléptem és
figyeltem a kis arcát. Szemmel láthatóan
megnyugodott és örült, hogy távolabb
mentem. Hogyan tudnék megbarátkozni
vele? Csak ezen járt az eszem. Gondol
tam, hogy megszólítom.
– Pisti. Pistike, ne félj tőlem.
– Gö.
Ezt már nyugodtan mondta, de nem
győződött még meg róla, hogy barátságos
ember vagyok. Rám viszont ez a kinyilat
koztatás biztatóan hatott. Feléje nyújtottam

a kezem, de csak azt értem el vele, hogy
hátrább döcögött. Nem adom fel! – szól
tam magamhoz és elkezdtem szólítgatni
a nevét. Nézett egy darabig, aztán egyik
lábát előre tette, de meggondolta magát s
az asztal másik sarkához sétált. Egy illanó
mosoly jelent meg az arcán. A mellettem
levő polcon volt egy kis fabábu. Levettem,
az asztalra tettem és visszaálltam helyem
re. Nagy örömömre odament, elvette s
ragyogott az arca. Az összes lehetséges
szögben megforgatta és meg is feledkezett
rólam. De egy idő múlva beleunt és rájött,
hogy még mindig a szobában vagyok.
Gyorsan kilopakodtam a konyhába és
elcsentem egy kenyérsarkot az asztalról.
Feleségem észre sem vett, el volt foglalva a főzéssel. Pistinek vittem.
– Tessék – szóltam hívogatóan és
odanyújtottam neki. Először megnézett,
mintha azt mérlegelné, hogy épeszű
vagyok vagy sem, aztán lassan közelített. Útközben meg-megállt. Végül egy
kicsi bátorsággal kivette kezemből a
kenyérsarkat és a szoba szemben lévő
sarkában leült s kezdte majszolni. Én
egy fotelbe süppedtem és néztem, ahogy
harapdálta a kenyeret. Képes volt egy
órán keresztül ezzel munkálkodni.
– Gyere ide. Ne félj tőlem, gyere csak
– hívogattam ültömben. A tenyerem épp
a térdemen pihent. Pisti pedig hozzám
jött magabiztosan és megállt előttem.
Nagyon boldog voltam, hogy ennyire
megszokott. Majd kinyújtotta kis kezét
és a tenyerembe helyezett egy darabka
kenyeret, de nem vette el a kezét onnan.
Az ő kis keze háromszor is belefért volna
az enyémbe.
Egy kis töprengés után rám nézett tágra
nyílt szemekkel, majd elkezdett kacagni.
Olyan édesen kacagott, ahogyan csak a
gyermekek tudnak. Én is elmosolyodtam.
Ölömbe vettem s ő nem tiltakozott. Meg
fogta a nyakkendőmet s kezdte ráncigálni.
Mikor a feleségem hívott ebédelni,
már két barát lépett be a konyhába egy
másra vigyorogva.

A sörkerti ünnepélyek utáni kirándulás a Bolnokra. A képen többek között:
dr. Kiss Béla, Füzesi Irén, Kanabé Gyárfás, Kanabé Gábor.
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Bencze Mihály

Hétfalusi tekepályák
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az akcióban programszerűen támoga
tott visszavándorlás 1914 nyarára széles
rendet vágott a magyar iskolák padsorai
ban. Dél-Erdély 1916. augusztusi román
lerohanása csaknem derékba törte a
regáti magyarságot. A lefoglalt magyar
intézmények egy részét a hadsereg tönk
retette, a lelkészeket és tanítókat össze
fogdosták vagy kiutasították. Ploieşti-en a
magyarság fizikai jelenlétét dokumentáló
református anyakönyveket tönkretették. A
bevonultatott vagy fogságban lévő férfiak
helyébe áldozatos munkájú tanítónők álltak, akiket 1919-ben diplomáciai különvonat menekített az időközben harmadára
csonkított hazába.
Istók János és Jakab András szobrá
szokkal, és Dr. Papp Béla unokatestvéré
vel Papp István sokat járt a Hátulsó (most
Ady Endre) utcai Ill nevű sörfőzdébe.
Istók János nem volt jó énekes, inkább
fütyörészte a dalokat. Évek múlva Manci
nénit örökbe akarta fogadni, és Buda
pesten szerette volna taníttatni. Egyszer
Papp István elfelejtette a kalapját, és az
akkori illemnek megfelelően a tulajdonos
nem engedte be. Dacból azt mondta, nem
baj felvásárolja ezt a sörfőzdét, amit meg
is tett, 1903-ban. Hat hektár terület tu
lajdonosa lett, a Dirbán túlra is kinyúlt a
területe, amit a kisvasút kettészelt. Idővel
a sínen túli részt eladta, a közlekedés miatt
nem lehetett a vendéglőt ebbe az irányba
bővíteni. Felújította a vendéglőt és a
tekepályát, szállodai részleget épített, lu
gasokat, nyári asztalokat, téli fedett részt,
rózsaligetet varázsolt, virágcsoportokat
telepített, akác, gesztenye és hársfákat ül
tetett, és ez lett Hétfalu központi szórako
zóhelye. Az akkor ültetett 40 diófa évek
kel később hozta meg az eredményét, hisz
ő lett Brassó egyik keresett diószállítója.
Egyházi és világi ünnepeket itt rendezték,
és minden vasárnap majálist tartottak. A
rezesbandának itt kiváltságos helye volt.
1906-ban a bukaresti központjának egy
részét eladta, és hazahozta a családot
az addig széppé varázsolt sörkertbe. Az
első világháború vetett véget Papp István
szépen ívelő bukaresti karrierjének. Besorozták, frontra került, Oroszország, Lengyelország, Németország, Olaszország
csatái után kétszer sebesült Bécsben és
Budapesten, ahol komoly műtéten esett át,
a gyomorlövés miatt 40 cm-rel rövidítették a beleit, de életben maradt. A sörkertbe
a magyar katonaság költözött be. Biberi
Katalin az egyik tiszt segítségével eltervezte a budapesti hadikórházban műtött
férje meglátogatását. A brassói állomáson
egy hadianyagot szállító szerelvényen
rejtették el, hét nap után Budapesten
felkereshette férjét. Visszafele ráadtak
egy mozdonyvezető ruhát, és így érkezett
haza Brassóba. Reméljük, hogy egyszer
akad egy fiatal csángó filmrendező, aki

Papp István életéről egy Oszkár díjas filmet forgat. A háború kimenetele változott,
most a sörkertbe a román katonaság költözött be, aki mindent tönkretett, ellopott,
és eltüzelt. Papp István kezdhette elölről
az építkezést.
A tekepályát piros cementtel rakták
le, a bábukat és a golyókat juharfából
gyártották. A tekék szépek voltak, a pap
ki is volt díszítve. 1930-tól Papp István
fia Béla vette át a vezetését. A vendéglő
külön részlegére lépcsőn mentek fel, ott
ült a zsűri, a versenybizottság. A tekepályán kívül volt egy vályúszerűség,
amin visszagurították a tekét, a pálya
vége még rugókkal is ki volt párnázva.
A bábukat gyerekek állították, többek
közt Papp István unokája György Papp
Manci néni, és Grozescu Guszti, később
pedig Bálint Mihály és Dénes János. A
pap bábú ledobásáért 2 lejt fizettek, a
többi bábúért kevesebbet. Naponta egy
gyereknek sokszor 16 lejt is sikerült
megkeresni. Manci néninek a nagyapja
egyik hétfőn a vásárutcai vásáron, vett
egy némát, amibe a gyerekek szokták a
pénzt gyűjteni, viccesen a nagyapja Néma
Sparkasse-nak becézte. Amikor a némát
Manci néni felszámolta, akkor magyar
tankönyveket vásárolt a pénzzel, hisz ő
magyarul akart tanulni, hisz ő Bukarest és
Konstanca román iskoláit akarata ellenére
megismerte. Mindezek ellenére a több
mint százezres romániai magyarságnak
az utolsó békeévben 17 katolikus oktatási
intézménye volt, közülük három óvoda,
két varró- és egy inasiskola összesen 1839
tanulóval, míg a reformátusoknak 8, ebből
két óvoda, egy varrótanfolyam, összesen
443 beiratkozott gyermekkel. Akik pedig
a szórványban magyar iskola nélkül maradtak, azok számára az aknavásári vagy
szászkúti református missziói állomás tervének elvetése után bentlakásos iskolákat
szerveztek a határon innen, Predeálon és
Berecken. A mezőgazdasági és házicselédek, ipari munkások és kisiparosok
társadalmát értelmiséggel megerősíteni
csak ösztöndíjas képzéssel volt lehetséges, mesélte Manci néni.
*
A Papp-féle sörkertben alakul meg a
Csukás hétfalusi fiú tekecsapat, ami Er
dély legjobb csapatai közé tartozott, és
országos szinten nyílván volt tartva. Köpe
János, a csernátfalusi mozi tulajdonosa
vállalta fel e csapat szervezését, vezetését.
A Csukás csapat tagjai falvainkra lebont
va a következők voltak: Bácsafalu: Gocs
mán István, Partin István, Partin Árpád,
Szén András, Szén Mihály, Peltán János, a
Dreguss testvérek, Mártis, Partin Márton,
Jónás, Borcsa Bodolai Gyula, Türkös:
Farkas István, Farkas Mihály, Kocsis
Miska, Tizedes András, Tizedes István,
Budai Mihály, Tóth István, Fehér Sándor.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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Kovács Lehel István

3. oldal
Hochbauer Gyula

Siboth: a Szabadságharc elfelejtett helyszíne M a g y a r v á r
Március 15-én a brassói és négyfalusi magyarság a Szabadságharc több
helyszínén is megemlékezik, egyik fő
esemény az alsó-tömösi emlékmű előtti
műsor és koszorúzás. Az emlékmű kegyelet az 1849. június 18–19-én lezajlott
tömösi-csatában elesettek számára. A
Szabadságharc egy barcasági helyszínéről azonban megfeledkeztünk, alig esik
szó róla, pedig itt is hősies csatát vívott
a magyar honvédség.
Orbán Balázs (A Székelyföld leírása,
Budapest, 1873.) így fogalmaz:
„A Kis-Vidombak völgye egy kanyaru
lattal közvetlenül a Keresztyénhavas déli
aljához, tehát legszebb oldalához vezet el,
mert a mig többi oldalai lépcsőlegesen
fenyvesnőtte előhegyek talapzatáról
emelkednek, addig ez oldalról függélyes
meredeken van lemetszve, mintha azt
egy roppant fürésszel szelték volna el; ily
függélyesen emelkedik a túloldali hegy
sziklafala is, s ezen csodás sziklarepedésen – mely a tordai s minden ilynemű
sziklasikátorokat felülmul – rohan alá
ijesztő sziklaomladványok zürje közt a
folyam, bukdácsolva a roppant szirtek
oduiba, majd ismét szemgyönyörköd
tető zuhatagokkal lepvén meg az elra
gadtatott útast. [...] Ily nagyszerüleg van
decorálva e roppant sziklaváluzat, melyet
a rosnyóiak Oede Wegnek neveznek,
mert az azon átvonuló ösvényen a tömösi
szorosba lehet átjutni, de mi ez ösvényen
csak egy darabig haladtunk, s azután
a déloldali sziklák egy Istent kisértő
repedésén kimászva a Keresztyénhavas
és Bucsecs közti fenyvesnőtte lankásabb
hegyháton haladtunk mintegy 2 órát,
mignem a sibothi őrállomást értük el. E
távoli, ember alig látogatta zugot azért
kerestük fel, mivel az 1849-iki önvédelmi
harczunkban szintén szerepelt, mert a
mint fennebb a tömösi szoros leirásánál
előadtam, a muszkák betörésekor Tuzson
János honvéd őrnagy volt itt két század
gyalog, egy század lovas és két hegyi
ágyúval. Kis Sándor vezéri tapintatáról
tesz tanuságot e pont megszállatása,
mert a muszkákat vezető hazaárulók ezen
csempész ösvényre is rávezették az ellent
s jun. 18-án itt is támadás történt; ha
Tuzson nincs ott, hogy maroknyi sergével
feltartsa őket, akkor e ponton kerülik meg
Kis Sándor tömösi hadállását; de a Tuzson által vezénylett honvédek jun. 18-án
folyton harczolva, visszalökték a tizszeres
számú ellent, s csak 19-én, midőn lőkészletük elfogyott, huzódtak Rosnyóra, várva
a törcsvári szorosban levőkre, kik a völgy
túlfelén huzódván el, Tuzson a Brassó
felől támadó s Törcsvártól is előtörő
muszkák közül oly ügyesen siklott ki s
huzódott Feketehalmon és Földváron át
Háromszékre, hogy sergecskéjéből egy
sem esett el.
A sibothi állomásról meg lehet mászni

a 6000 láb magas Bajult, mely a Bu
csecsnek leghatalmasabb előhegyét,
vagy inkább egyik kifutványát képezi, s
melynek keleti oldalából a Pravodába
ömlő számos havasi csermely, nyugati
oldalából pedig a Nagy-Vidombak ered.
A sibothi állomásról, a régen székely
határőreink által használt ösvényen a
törcsvári vámhoz, egy másikon, mely
a Nagy-Vidombak nagyszerüen szép
völgyén vonul, Rosnyóra lehet eljutni;
mi ez utóbbin tértünk vissza élvezetes kirándulásunk kiindulási pontjára, onnan
Törcsvár felé folytatandók útunkat.”
Hochbauer Gyula könyve alapján
(Levelet vittem Kossuthnak, Brassó,
2012) foglaljuk össze a térséget érintő
harcokat:
Bem 1849. március 20-án, délután 5
órakor bevonult Brassóban.
Március 21-én Bem serege üldözőbe
vette a Tömösi-szoroson visszavonuló
orosz–osztrák sereget és súlyos veszte
séget okozott nekik.
Május 2-án Felső-Tömösön állomásozó székely honvédek a magyar hadsereg
győzelmeiért és Buda visszahódításáért
ünnepet szenteltek.
Bem június 15-én felkereste a Tömösiszorost, majd továbbutazott.
1849. június 18–19-én tört be a
Tömösi-szoroson keresztül a Barcaságra, s ezzel Erdélybe Lüders tábornok
28 636 emberrel és 56 ágyúval.
Térjünk ki pár sor erejéig a sibothi
hősre.
Tuzson János Bélafalván született
1825. október 25-én.
1848. augusztusában belépett a hon
védségbe, eleinte Gál Sándor tábornok
mellett teljesített szolgálatot. A harcokban tanúsított vitézségéért 1849. május
1-jén III. osztályú katonai érdemjelet
kapott, majd június 15-én őrnaggyá léptették elő, és zászlóaljparancsnok lett –
három nappal a Tömösi-csata előtt.
Június 18–19-én Sibothnál igyekszik
feltartóztatni az ellenséget két század
gyalogsággal, egy század lovassággal és
két hegyi ágyúval.
1849. augusztus 1-jén Gál Sándor tá
bornok Tuzson János alezredes vezetése
alatt 200 honvédjére bízta a nyergestetői
csatát. A székelyek élethalálharcot vívtak
Eduard Clam-Gallas osztrák tábornok
vezette osztrák és orosz csapatokból álló
hadsereg ellen. A kis számú székely had
sereg, önfeláldozó küzdelmük ellenére
vereséget szenvedett az ellenségtől egy
kászoni származású ember (más források
szerint egy lázárfalvi román pásztor) áru
lásának következtében.
Tuzson János, hogy elkerülje a beke
rítést, feladta a hadállásokat és elvonult,
majd megmaradt katonáival Tusnádnál
Gál Sándorhoz csatlakozott, akivel együtt
Mitácsnál elhagyta az országot és a Tö-

rök Birodalomba távozott. Az amnesztia
után hazatért, 1897-ben részt vett a
Nyerges-tetői emlékmű avatásán. 1904.
január 2-án hunyt el Sepsiszentgyörgyön.
Nos, hogyan tudjuk beazonosítani Si
both pontos helyét, hisz Orbán Balázs
leírása nem elegendő ehhez, a mai tér
képeken – de még a régieken sem – nem
találunk ilyen helynevet.
A megoldást az Osztrák-Magyar Mo
narchia és Oláhország határvonalának
leírása adja. A Predeál után következő
szakaszt Hajdu János járási főerdész így
írta le 1899-ben: „[...] a Fetifoi tisztás
1324 m. csúcsán tul leereszkedik és dél
nyugat felé a román király magánbir
tokának is határát képező 178/f. számú
határhalomhoz ér, a honnan aztán éleken
és hegynyergeken előrehaladva, egy
1232 m. ponton tul a sánczon a Siboth
nevü helyen felállított 179. számú határoszlophoz száll le s innen félkörszerű
kikanyarodással egy darabig a gerinczen
levő ó-sánczon halad lefelé egy 1090 m.
ponton át tisztásokkal megszakitott bükkösök között s miután a sánczot elhagyja
az Égétt-Kő nevü helynél fölállított 180.
számú határoszlophoz érkezik.”
Igen, a 179. számú határoszlop pontos helyét ismerjük, ez: 45,5035° É;
25,5287° K; 1198 m. S tőle mintegy
600–700 m-re vonul el a mostani 73A jelzésű Predeál–Barcarozsnyó főút, amely a
45,4985° É; 25,5234° K; 1086 m pontban
keresztezi a régi határvonalat.
A sibothi csata tehát a Predeál–Barca
rozsnyó útvonalon, Predeáltól mintegy
5 km-re zajlott le, abban a térségben,
ahol ma az út jobb oldalán egy fiatal,
sűrű fenyőerdő van, mögötte, mellette
villák, házak. Innen egy széles szekérút
vezet az erdőbe, mellette a kék kereszttel jelzett ösvény, amely a Háromfenyő
menedékházhoz visz. Ez a 73A jelzésű
főút az 1848-as Szabadságharc, de még
Orbán Balázs idejében sem létezett, hisz
Hidegpatak (Kalter Strom, Pârâul Rece)
üdülőtelep helyén valamikor az 1900as évek közepén a tanulók és diákok
számára hoztak létre egy táborhelyet,
menedékházakat, ebből fejlődött ki az
1956-ig Barcarozsnyóhoz, majd azután
Predeálhoz tartozó kis település, klimatikus gyógyhely.
Sok Bucsecs és Keresztény-havas
térképet kell átnézni ahhoz, hogy egyikmásikon felleljük a hely mai nevét:
La Şipote, ami magyarul annyit tesz: a
Csurgóknál.
Talán itt, az út szélén nem ártana
egy emléktáblával megjelölni a helyet:
ne menjen teljesen feledésbe Sza
badságharcunk egyik fontos barcasági
helyszíne.

Nem akartam én erről írni, mert már
egyszer – alkalomadtán – beszéltem.
Meg régecske is történt már..., egy esz
tendeje is elmúlt. De hát jó és kevésbé
jóféle emberek is nyugtázták már, hogy
a tömösi Margyarvárnál lévő emlékmű
körül valakik lerontották a kovácsoltvas
kerítést. Március 15-én az is köztudott
lett, hogy valakik másik kerítést állítottak.
Noha a környéken egypáran sokat tudnak
erről, mégis leírom, hogy a Hétfalusi Ma
gyar Művelődési Társaság s a budapesti
Garabonciás Egyesület közös próbálko
zása volt a kegyeleti tér gondozása.
Azóta egy pár embernek többet jelent az
a hely mint addig. Nekem az is öröm, hogy
tudom, gondolatban többször vagyunk ott
mint eddig: Farkas Gyula, Türkösi Kálmán,
Bartos Király Mihály, Köpe István, Miklós
Attila, Farkas János, Szén Ibolya, Miklós
Melinda, Regman Zsuzsa, Hochbauer Éva,
Miklós Botond, Regman Dávid, Paizs
Timea, Taizs Dávid, Kádár Rozália, Szén
Izabella, Szitás Ferenc, Szitás Zsombor,
Bencze Zsolt, Bencze Arnold.
És azóta is folytatódik a műemlék
története...
Hochbauer Gyula

Brassóvidéki
‘48-as honvédek
Kőhalom
Gyertyanos Ferenc, alhadnagy,
postamester (Mikár: 145.)
Baumgarten József, alezredes (Bóna
Gábor)
Ottrobán Nándor, hadnagy (Bóna
Gábor)
Hosszúfalu
Balás István, közhonvéd (KF: 37.)
Balázs Sándor, közhonvéd, irodaszolga (Mikár: 102.)
Bandi István, közhonvéd (KF: 37.)
Bence Mihály, közhonvéd (KF: 37.)
Bence Mihály, közhonvéd, földműves (Mikár: 102.)
Benede János, közhonvéd (KF: 37.)
Benedek János, közhonvéd, gazdász
(Mikár: 102.)
Benedek Vilmos, közhonvéd,
napszámos (Mikár: 102.)
Buda Péter, közhonvéd (KF: 37.)
Budi István, közhonvéd (KF: 37.)
Czimbor István, közhonvéd (KF: 38.)
Czimbor János, közhonvéd, földműves (Mikár: 102.)
Csabai István, közhonvéd (KF: 36.)
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
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Hochbauer Gyula

Kapitány László

A hétfalusi csángók története H o r d o z z u k s z é t a m e s é t ,
(Folytatás előző lapszámunkból.)
az apácaiak szenvedtek, csak akkor kerülmert van kiknek...

A Felszabadulás korszaka
A csángó nép felszabadult a százados
iga alól.
Az 1848-as forradalom megrázkódtatta
Európa országainak politikai hatalmait.
A magyar Országgyűlés is új alkotmányt
adott ki. Ez az alkotmány kiterjeszti a polgári jogokat, megszünteti a kiváltságokat,
a törvény előtt mindenkit egyenlővé tesz,
a jobbágyokat felszabadítja.
Felszabadult Hétfalu lakossága is. Kép
viselőket küldtek Agyagfalvára (Lutiţa),
ahol kérték hogy Hétfalut közigazgatásilag
csatolják Háromszékhez. 1848. október
16-án tartották a nagygyűlést.
Alább vannak ismertetve a képviselők,
községenként:
Bácsfaluból: Borcsa András, Gócza
János; Türkösből: Kurucz András, Jakab
Mihály, Kiss András; Csernátfaluból:
Borcsa István, Plésa András; Hosszúfaluból: Veres Gaudi János, Magdó Samu,
Csukás György, Giró János, Dávid János;
Tatrangból: Csabai István, Jakab Mihály,
Váncsa János, Miklós György; Zajzonból:
Fóris István, Miklós Samu; Pürkereczből:
Papp István, Piroska Márton; Krizbából:
Mózes Miklós, Sala István, Jakab Samu;
Apáczából: Bölöni Imre, Szebeni Miklós,
Szentpáli József, Jakab Imre; Barczaújfa
luból: András Márton, Pál István.
A követeket szívesen fogadták. Annál
jobban haragra kelt Brassó: hogy merték
kérni a Székelyföldhöz való csatolást? A
küldötteket, ahogy haza értek, azonnal
letartóztatták. Bosszúképpen 3000 főnyi
sereget hoztak Fogarasból. Hogy nagyobb
károkat nem okoztak, Orchidean és Secă
reanu vezéreknek köszönhetjük. A meg
bosszulást azért nem lehetett elkerülni.
1848 decemberében, Karácsony szombat
ján, a szászok, az ellenséget ráuszították a
hétfalusi védetlen népre. Iszonyú módon
lemészárolták a csángóság legjobbjait.
Köztük Sükösd Samu és Szász György
evangélikus lelkészeket is.
Az agyagfalvi küldöttek még sokáig ma
radtak a brassói börtönbe. A hozzátartozók
utánjárására és váltságpénzek fizetése után
sikerült egy párat kiszabadítani. Legtöbbet

tek ki mikor a magyar csapatok beérkeztek
Brassóba.
1849-ben, az oroszok bejöttével, meg
alakul a 126-ik honvédezred a csángóság
hadviselőképes fiaiból. Részt vettek a
szépmezői (Şona) és a mundrai (Mândra)
harcokba. Sokan megsebesültek, mások
meghaltak.
Az orosz túlerővel nem lehetett felvenni
a harcot. A magyar sereg Világosnál (Şi
ria) leteszi a fegyvert. A 126-os zászlóaljat
besorozták az osztrák hadseregbe és ide
genbe viszik őket harcolni.
A bekövetkező önkényuralom nem
sokat változtatott a nép helyzetén. De fel
szabadultak Brassó uralma alól.
Az igazi felszabadulás, 1863-ban kez
dődik, mikor Fogaras megye igazgatása
alá kerül Hétfalu. Az egyház még egy
ideig a szászok kormányzata alatt marad.
Fellendül az anyagi és szellemi újjáalaku
lás. Rohamosan kezdnek fejlődni a köz
ségek. 1886-ban megszabadulnak a szász
püspökségtől. Általános gazdasági fej
lődés volt, egészen az első világháborúig.
Sokan elkerültek harcolni a mások ér
dekeiért. Megsebesültek, elvesztek a harc
tereken. Akik itthon maradtak, küzdöttek
a mindennapi kenyér megszerzéséért.
Sokakat elhurcoltak, rabságba vittek.
A háború végeztével, Erdély Romániá
hoz kerül. Ez alkalommal egy új korszak
kezdődik Hétfalu életében. A többit ...
tudjuk.
Egy apróság azonban nem annyira köz
ismert Hétfalu életéből: volt egyszer egy
gyógyhatású forrás a Hegyes-hegy alatt.
Sokan idejártak a környékről betegségü
ket kezelni.
A brassói hatóságok felfigyeltek erre.
El is vették a községtől a használati jogot.
,,Belépti díjat” róttak ki. Nem tartott soká
ig ez a haszonélvezet. Az 1715–1720-as
évekbe, egy nagy földrengés volt, ami
eldugta a forrást. Nem maradt csak egy
kis édesvizű forráska. Azt mondják hogy
a nép átka volt ez. Itt a forrás, DK-re,
2–300m-re a Benciu-kabanától, a Bivaly
legelőn: 45°36’26.65” É, 25°42’19.50” K.
(Vége.)

A Palotások: gyermekek a Papp-féle sörkertben, 1937. június 28-án

A Hétfalusi Magyar Művelődési Társa
ság idéni identitás megerősítő programját
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kül
honi Magyarok Osztálya támogatta. A
részletes terv alapján működő program
majdnem a teljes tanéven át négy terüle
tet fogott át: mesemondás, mesejátszás,
bábozás, meserajzolás.
Az idén hetedik alkalommal megszer
vezett hétfalusi magyar népmesemondó
maratonon 82 óvodás és iskolás váltotta
egymást a mesemondó székben. A Zajzoni
Rab István Középiskolában a mesejátszás
különleges színjátszó tevékenység. Idén
több csoport is működött párhuzamosan,
s az „évadot” több kiszállással zárta. Ezek
közül a legsikeresebb a Barcaföldvár –
Apáca – Krizba – Höltövény, és a Zágon
– Csomakőrös – Kovászna – Komandó
körutak voltak. Ezeken a honismereti
kirándulásokon játék, tánc, ének, furulya, vers, mese ötvöződött. Volt, hogy

csak magunk voltunk, s a játék öröméért
játszodtunk. Máshol tíz embernek, vagy
ötvennek, száznak. De egynek is, kettőnek
is, háromnak is.
A csapat énekelt Földvár főterén, Seres
András szülőháza előtt Krizbán, Az apácai
evangélikus parókia kapuközén, a koman
dói csángótelepen, s a református temp
lomban, a zágoni Mikes-kuriában, s lehet
Zajzonban, Bodolán és Keresztváron is.
Tomos Tündének köszönhetően felfris
sült a csoport bábkészlete. A támogatásnak
köszönhetően több gyerek kapcsolódott
be a mesehordásba, s ez több pedagógus
részvételét is hozta. A program ered
ményesen kapcsolt össze több identitást
erősítő művelődési területet: ének-zene,
tánc, színjátszás, népi gyermekjáték,
népmese.
Hogy érdemes-e ilyensmivel foglal
kozni, megtudhatják, ha közel hajolnak
a játékokban résztvevő gyermekekhez.

Bencze Mihály

Hétfalusi tekepályák
(Folytatás a 2. oldalról.)
Csernátfalu: Köpe János, Péter János,
Guruzda Samu, Papp György, a három
Kozma fiú, a Kapitány fiúk, László Fe
renc, Tóth András, Gyulai Nagy András,
Farkas Gyula, Benedek Andir Mihály,
Hosszúfalu: Pünkösti Mihály, Pünkösti
István, Pünkösti András, Köpe Mihály,
Köpe István, Köpe András, Bencze Mi
hály, Csabai Mihály, Benedek Sárancsi,
Tóth, Veres Imre, Hadnagy József, Partin
István, Pari Endre. Igazolt játékos volt
Brassóból Papp András, rajta kívül még
játszottak: Bálint János, Peltán János,
Simon Béni, Bandi Gyula, Nagy Árpád,
Nagy Sándor, Magdó András, Magdó
István, Bálint András, Bandi Gyula és
mások. A Csukás volt Hétfalu Arany
csapata. Csak a Papp-féle sörkertben
küzdött az Encián, a másik hivatalos
csapat is. Ezenkívül, versenyezett mind
a hét falu külön-külön csapata. A csapatok egyenruhával is rendelkeztek, egyik
csapat rozsdabarna inget, a másik piros
inget, vagy fehér inget viselt. Nyáron
rövid ujjú ingben játszottak, vagy a
hosszú ujjút feltűrték. Minden csapatnak külön jelvénye is volt. A lányok is
szoktak tekézni, de lánycsapata csak
Brassónak volt. Bajnokságokat, kupamérkőzéseket játszottak. A Csukás csapat körmérkőzéseket játszott a brassói,
a sepsiszentgyörgyi, a marosvásárhelyi,
kézdivásárhelyi, aradi és magyarországi
csapatokkal is. Brassóban a Metrom és a
Gázművek tekepályáin is sokszor nyert a
csapat. 1950-ben az aradi nagydíjat Péter
Jánosnak köszönhették. Sajnos a díjak és
a kupák mindig a bajnokságot szervező

tekepályák tulajdona maradt. A bajnokságok kiemelkedő, és ünnepelt játékosa
Péter János (Csernátfalu, 1907. február
15. – Csernátfalu, 1982. október 12.) a
Csukás csapat kapitánya volt, aki Toldi
Miklós termetével és szakmai tudásával
a versenyeken tarolt. A bajnokságok
általában két naposak voltak, és a vendégeket itt szállásolták el. Két felszolgáló
lány, és a Brassóból ingázó két pincér
teljesítette a mindennapos szolgálatot. A
kukta pedig a szomszédságban levő vágóhíd mellet lakó Brenndörfer néni volt.
Papp István testvére János a csernátfalusi
iskola igazgatójaként sokszor vitte tekézni a nagyobb diákokat. 1932-ben Tóthpál
Dániel költő és baráti társasága a Papp
István-féle sörkertben szervezték meg a
Zajzoni Rab István centenáriumot. Télen
a Papp István-féle sörkert jégpályaként
is működött, tömegesesen kedvelte a
fiatalság ezt a sportot is. Papp István
halála után fiai János, aki mérnök volt
Bukarestben, és Pista, – aki a bukaresti
Magyar Konzulátus sofőrje volt –, ha
zajöttek. Manci néni szerint tisztázatlan
körülmények közt 70 000 lejért Köpe
István fűrészgyáros vásárolta fel tőlük
e központot. Ekkor Manci néni a legnagyobb kugli golyót hazavitte emlékként.
Az ünnepségek idején a fúvószenekar
Csernátfalu főterén fújta a gyülekezőt, és
onnan vonult le mindenki a sörkertig, ez
így működött még a II. világháború alatt
is. Az orosz és a német megszállás alatt a
katonák ide jártak táncolni. Az amerikai
bombák egy kicsi távolabbra estek, így
a sörkert épségben maradt.
(Folytatjuk.)
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