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A türkösi tanítónak írtuk, hogy ha
karácsonyig nem kerülnek az ellenség
kelepcéjébe, s a hadi helyzet engedi,
tartsunk egy szinkron ünnepélyt: ők
ott, s mi itt. Ugyanarról. Azt már láttuk,
s mindenki érezte is, hogy a császár
csak hitegető lelkesítésből ígérte, hogy
falevélhullásra mindenki haza kerül. Mi
itthon keveset vitatkoztunk azon, hogy
Máté vagy Lukács szerinti evangélium szövegét játsszuk-e, de a papunk
tanácsát ki sem kérve, egy este a templom lépcsőjére kucorodva Lukácsra szavaztunk. (Nekem világéletemben szimpatikusabb volt, mert a szószék harmadik
táblájáról sokszor nézett össze velem.
Emiatt el is neveztem jóval később
önkényesen egy szobrot Lukácsnak, s
igazam lehetett, mert a környezetemből
ezt senki kétségbe sem vonta, pedig ha
látták volna, hogy egyszer leloptam az
udvarra, s tucatnyi szögből próbáltam,
hogy mikor mit mond arcának napban
változó változata…)
Sok időnk nem volt, pedig idejében
kezdtük, csak nem gondolhattunk
arra, hogy édesapáink napról napra
távolodnak, s a tábori posta nem virgonc
szóvivő. Róza néni kitanított, hogy mi
hetente csak írjunk nekik szorgalmasan,
mert ők aztán egyik a másik kezéből
megkapják a szavainkat, s ne várjuk a
választ, kezdjünk másik levélbe, mert
itthonról van bőven mondani valónk,
ami örömet szerezzen nekik. Így hosszabbacska közös levelek születtek: mi
is többen írtuk, ők is többen olvasták.
Észre sem vettük: pár hét alatt érdekes
közösséggé bogzódtunk. Mi voltunk az
itthoni csomó, s apáink a beszéd távoli
fele.
Zs. B. Gyula tanítónak írtunk a karácsonyi játék tervéről, s ő minden ötletünket
elfogadta. A csendesebb percekben
megbeszélte az apákkal. Elosztották a
szerepeket, s csak az volt a kérése, hogy
ugyanazt a szerepet apa – ia játssza:
egyik itthon, másik többezer kilométerre,
ott. Azt javasolta, hogy istentisztelet utánra időzítsük a játékot déli két órára, s ők
az ottani időszámítással ehhez igazodnak. Kérte, hogy egy olyan játékteret
válasszunk, amilyenhez hasonló náluk is
lehet. Írta, válasszunk ki egy olyan templomot, amelynek a szentélye kelet felől
van, hogy alapját rajzolhassuk a kiválasztott térre, s legalább 30 nappal karácsony
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előtt mindezt tudassuk velük is.
Öt év múlva mesélte a szomszédunk,
aki a „nagyháborúban” velük együtt
meglátogatta volt Lengyelországot is,
hogy már az uzsoki hágónál keresni
kezdték a játékra alkalmas helyet.
Persze, nem rajtuk múlt, hogy a betlehemesüknek nem az uzsoki híd lett
a háttere. Mikor nem kellet harcolni,
akkorra ez lett a vállalt feladatuk:
Felsővízközön, Turkán, Ljubovián, a San
folyó partján, Novy Miasto-nál, Bronikownál, Limanovánál, Újszandecnél.
A megbeszéltek szerint rögzültek a
szerepek már november közepére: Augustus császár, császári hivatalnokok,
népszámláló biztosok, Ciréneus, József,
József háza népe, Mária, betlehemiek, a
szent család befogadói, pásztorok, az Úr
angyala és sokaság, akiknek a pásztorok
elörvendezik a hírt.
Tíz nap múlva már mindenki könyv
nélkül tudta ezt az evangéliumi részt, s
dolgozhatott magában a szereppel. csak
az volt a szomorú, amikor valaki meghalt,
s a szerepét valaki más kellett, hogy
átvegye. Itthon végig maradt az eredeti
szereposztás.
Ettől kezdve a fronton sem azon szórakoztak, hogy az apácai Jakab Márton
megigyelő tűzcsendben egy ház, számunkra nevetségesen magasnak tűnő
zsuppfedelén felfutatott létrán az éghez
legközelebb, őrhelynek egy gólyafészket
épített. Pedig egyre-másra gyűjthették
volna a groteszk képeket: például egy kis
trükkel Turka csinos főterén az oroszoktól
zsákmányolt marhák a katonazenekar
indulójára menetelnek. Képet onnan
nemigen küldhettek haza. Csak évek
múlva került a kezembe egy Novy Miastóban feladott képes levelezőlap egy
közgyűjteményből, rajta a település egyik
utcarészében a romok között egy járni
nemrég megtanult, ujját szopó kisgyerek
(A tíz parancsolatot egyszerre megszegő
háborúról nem szabadott beszélni, mert
az nem emberek közé való.).
December 7-én a Limanowától keletre
fekvő magaslatra húzódtak, s onnan
is gondolták, hogy nehéz helyzetbe
kerültek, mert minden vezér-féle roppant
ideges volt. Nem sokan gondoltak arra,
hogy valamelyik templom árnyékában
tölthetik majd a karácsonyt. Másnap
hajnalban kezdődött az orosz támadás.
– Itthon Molnár Ferenc egyik lapban

közölt haditudósításából olvashattuk
ezt. Tudtuk, a háborúztatók megbíztak
az újságírókban, hogy ők pontosan tudják: a nagyobb háborúkból mi tartozik a
széles olvasóközönségre és mi nem. A
türkösi tanító leveleit is ellenőrizte a tábori
cenzúra, de átengedte, mikor látta, hogy
nagyrészt betlehemezésről szólnak.
Maguk között tányérsapkásoknak
nevezték az oroszokat. Mikor először
ért hozzánk ez a kifejezés hullámokban kacagtunk. Előfordult, hogy még a
próbákon is eszembe jutott, s egyszer,
mikor a templomban a hadba vonultakért könyörgött istentiszteleten a papunk, Szász Benedek Istvánka arcáról
félreismerhetetlenül leolvasható volt,
hogy ő most mire gondolt az oroszok
említésekor.
Mi ekkortól naponta próbáltunk. Már
hetekkel ezelőtt megállapodtunk abban, hogy a Csipkés alatt fogunk majd
játszani. Kiválasztottuk a templomot,
elkészítettük az alaprajzát 1:1000-es
léptékben, s kimértük a valóságos
méretei szerint. Nem is kellett senki
mást beavatnunk, csak a harangozót,
aki Erdélyi Samuka másodkeresztapja
volt. Havazó és esős idő váltakozott volt,
s nekünk mindkét helyzetre készülnünk
kellett, mert fontos volt a tér, hisz ugyanilyenben játszottak a honvédek is.

A megoldást is ők javasolták: a hóban
a templom körvonalait rakjuk ki száraz
ágból, és ha nincsen hó, szerezünk egy
negyedvedernyi oltott meszet.
Limanowánál meghátráltak az oroszok, s mi naivan azt képzeltük, hogy
akkor megérdemelnek egy itthonihoz
hasonló karácsonyt, akár az újszadneci
templomban. Egyszer bátyám úgy is
beszélt erről, mintha valóban megtörtént
volna, s azóta én is szívesen elképzelem
ezt, pedig soha nem jártam arrafelé, és
pláne, hogy nem akkor.
Karácsonykor minden templomunk
telidesteli volt néppel. Az apáinkért szóló
könyörgéskor sokan sírtunk, de nemcsak
mi, gyermekek, hanem az asszonyok
is, az öregek is, a még itthon maradó
fériak is, pedig a karácsony nem erre
való. A hirdetések után szót kértünk, elmondtuk, hogy mivel, s hogy készültünk,
s meghívtunk mindenkit. Csak gyertyát
kellet, hogy hozzanak és kalácsot.
Kettőkor megtelt a domb: több mint
kétszázan játszottuk a Lukács evangéliuma szerinti betlehemest.
Újszandec határában több mint
kétszázan játszták a Lukács evangélista
szerinti betlehemest.
Itt is ott is százával égtek a gyertyák.
A végén nem akart senki hazamenni,
mert együtt voltunk a karácsonyban.
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Keresztvár, Cruceburg, Kreutzburg,
Tatárvár, Castrum munitissimum, Királyhegy, Vârful lui Crai, Bodza vára, Cetatea
Buzăului, Bodzatábla vagy Hordómező,
Platz des Weinfasses, Tabla Butii, Tatárhágó, Pasul Tătarilor, Papok sánca, Atilla
útja, Honárka vagy Hunárka – megannyi
helynév, megannyi monda, s még ki tudja
hány történész keresi a homályba vésző
valóságot. Hogy mi történt pontosan az
idők során a Király-hegyen, ma már
senki sem tudhatja, talán csak az, aki
nemcsak a térben, hanem az időben
is sétálni tud, s felülemelkedve a törvények szabta világon, beláthat az ősi
titkokba...
Vándor ballagott az úton. Súlyos, por
lepte köpenyét olykor összehúzta magán,
ahogy egyegy barna falevél elsiklott mel
letteahűvösfuvallatszárnyán.Lépkedett.
Nemsietett,hiszmindenidőazövévolt…
Lépteinekzajátelnyomtaaföldmélyéről
jövőmorajlás.Emberiésállatierőfogott
össze,hogyahegygyomrábanrejlősót
afelszínrehozza,svisítvanyikorgottaló
vontatta csigaszerkezet, amint a hatalmas
tömböketatárnábólafelszínreemelte.
Slănic Prohován Mihai Cantacuzino
fegyverhordozó vásárolta fel 1685-ben az
uradalmat, s a gazdag lelőhelyen sóbányát
nyitott. 1912-ben vezették be a villanyvilágítást a bányába, 1943-ban a Mihály
és Károly bányák helyett az Egyesülés
bányában kezdnek sót kitermelni, majd
1970-ben tértek át a Győzelem bányára,
1992-ben pedig a Cantacuzino-bányára.
Sóhegyek és tavak között vezetett
tovább a vándor útja, s a szellő ajkára
csókolta a sós levegőt, ahogy tovább
ballagottazegyreemelkedőösvényena
dombokfelé.Zajrarezdültössze.Harci
szekerek kavarták fel a dombok porát,
s a bigák elé fogott lovak vágtában
közelítettékmegamagaslatonálló,ma
jdnemnégyzetalakúerődöt.Avándoris
oda igyekezett, hisz hosszú volt még az
útjaahegyenát,sremélte,hogyacas
trumbanmegpihenhet.Ahátsókapun,a
portadecumanánlépettbeatáborba,s
egyenesenacenturiótkereste.Aprincip
iábanalhatott,sjólesettahypocaustum
melege.
A Felső Drajna-i castrum romanum
(45,2567° É; 26,0727° K; 448 m) minden
valószínűség szerint Manius Laberius Maximus szenátor és tábornok hadseregeinek
szolgált téli szállásul az első dák háború
(101–102) idején. A tábor 117–118-ig
állhatott fenn a dákok és roxolánok ellen, s
itt állomásoztak az I. (Italica), V. (Macedonica), XI. (Claudia) légiók, majd a Cohors I.
Flavia Commagenorum lovas és gyalogos
regiment.
Az erődöt M. D. Bazilescu tanár fedezte
fel 1883-ban mezei munkák közepette.
1888-ban Grigore Tocilescu végzett itt
ásatásokat, 1939–1940-ben Gheorghe
Stefan, majd 1992-től Vlădescu M. Cristian, Zahariade Mihail, Dvorski Traian, Teodorescu Victor, valamint Marinele Penes.
Afőkapun–portapraetoria–hagyta
elmásnapreggelavándoracastrumot,
s a hideg napfényben tovább ballagott a
hegyekfelé.Lassanmagamögötthagyta
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aBodzaiElőkárpátokat,akéseijuhokat,
akisfalutadombranémánfeltekergő
utcáival, s az egyre kövesebb úton a
szoros felé lépdelt.
Alig kandikált ki a csinos kis kővár
az orom mögül, zajos sürgés-forgást,
készülődéstláthatott.Harcrakészültek.
A vándor ismerte a Barcaságon töltött
14 év minden pillanatát, s tudta, hogy
aNémetLovagrendelvesztetteakirály
kegyeit.
Kürt harsant fel a távolban, s a
páncélos lovak porát a nehéz zászlók
suhogásaterelteszét.Szívekettartóoro
szlánokazÁrpád-sávoslobogón:maga
akirályjöttelhatalmasseregeélénkiűzni
a teutonokat a Barcaságról.A csata
sorsahamareldőlt,anémetekKumániai
büszkesége, Cruceburg, hamar királyi
kézrekerült,savándormegszaporázta
lépteit,miutánjótivottaváralólfakadó
forrásból.ACsukásésaSzilontömbje
között sziklás talajon kapaszkodott a
fennsíkra.Cruceburgleromboltatott…
A Király-hegy ormán épült vár
(45,4184° É; 26,0429° K; 1475 m),
amelyet Tatárvárnak neveztek – a
barcaszentpéterihez hasonlóan –
minden valószínűség szerint, habár a
történészek véleménye nem egyezik
meg minden részletben ezzel, a Német
Lovagrend ötödik kővára, Cruceburg
lehetett. Orbán Balázs is tévesen azonosította be a helyet, és tévesen nevezte
Királykő várának: „Philippi a lovagok
bodzaivárárólszinténemlitésttesz,sőt
aztTatárkőnépültnekmondja;miterősi
teneazonbiztostudat,hogyalovagokat
Endre király 1222-ki új adománylevele
ugyancsakaBodzabirtokáhozjuttatta,
sőt meg vannak IX. Gergely pápának
II.EndrekirályhozskésőbbBéláhozin
tézettazonleveleiis,amelyekbenelőso
rolja,hogyalovagok1223-banKumánia
földjén egy hatalmas várat (Castrum
munitissimum)kezdetteképiteni;azmég
teljesenbesemvoltvégezve,midőna
kunokezen–fékezésükrekészülő–várat
széthányandók, 1224-ben nagy szám
mal szálltak táborba, hogy a várépitéssel
foglalkozólovagokrarácsapjanak;deezek
előreértesülvelevén,szinténrésenállottak,
satámadókatnemcsakvisszavetették,
hanemolyfényesgyőzelmetvívtakkirajtuk,
hogyakunoktöbbémegsekisértékaz
ellenségeskedést,sőttöbbencsaládjaikkal
együttáttértekakeresztyénhitre.”
A Német Lovagrend hatalma a királyi
adományok és engedmények, valamint
a szomszédokkal szembeni agresszív
magatartásuk eredményeként 1224-re
már olyannyira megnövekedett, hogy
a pápa a rendet az egyházi szervezet
megváltoztatásával közvetlenül Róma
fennhatósága alá vette. Ezáltal a lovagrend nagyméretű függetlenségre tett
szert a magyar királlyal szemben. II. Endre ezt már nem tűrte, s mivel a lovagrend
nem volt hajlandó a király parancsára az
erőszakkal elfoglalt területeit visszaadni,
a király katonai erővel űzte ki 1225-ben
a Lovagrendet az országából.
ACaraimanzártaahorizontotavakító
napfényben, s balra rétegesen látszot

takaLovakhavasa,Vajda,Hidegvölgy
hegyei, a Nagy-kőhavas.Az előtérben
ott magaslott a Zákány. Jobbra a Király
hegy kopár csúcsa, s a Szilon tömbje.
ABodzatáblakiterjedtfennsíkjánhaladt
tovább a vándor, s gondolatban felidéz
te a hely nevét – Hordómező, Hordók
mezeje–szolgálómondát,miszerintitt
mértékátaRegátiborokathordókba,s
rászegeztékakötelezőeredetmegjelölő
fémtáblákat,hogyáttudjákvinniezeket
a határon Magyarországra.
Nem sokáig csodálhatta azonban
a gyönyörű tájat, amelyen ősidők óta
vonulvégigaBalkánfélszigetetErdéllyel
összekötő fő útvonal, mert fedezéket
kellett keressen a megszólaló Mauser
(Gewehr98)hadipuskákelől.Afennsíkon
élénk csapatmozgásokat tapasztalt.
Lövészárkok,ágyúütegek,gránáttölcsérek mint megannyi sebhely csúfították el
alaposarcúdombokat.Füst,lőporszag,
véréshullák…
1916. augusztus 15-én a román
betörés helyszíne volt ez a hágó is.
Mintegy 3000 román katona tört be itt a
III. Román Hadtest, az 5. osztag, valamint
a 8. gyalogezred (3 zászlóalj) részéről. A
visszaverést a 89-es német osztag hajtotta végre október 15–28. között. Ekkor
a II. Román Hadtest 6. osztagát űzték ki
itt Erdélyből.
Ion Vasilescu, Slon falu pópája napokig járta szekérrel a hágót, s minden
elesettet, magyart, németet, románt
eltemetett az erdő szélére. Itt létesítettek
katonai temetőt 1919-ben (45,4709° É;
26,0514° K; 1290 m), s 1922-től minden
év augusztus 6-án zarándoklattal emlékeznek az elhunytakra.
Mintegy kétszáz lépést tett csak meg a
vándoratemetőtől,hogyteljespompá
jábanláthassaBodzavárát.Szabálytalan
négyszög alakjával, csinos bástyáival,
épületeivel s két kaputornyával meg
koronáztaahágót,amintazútátkígyózott
rajta. Faragott gerendázat szépítette a
lőréseket,deszkagyilokjáródíszítettea
falakat,sahegyestorony-tetőkrímelteka
ZákányésCsukásmesealakosszikláival.
Dejósoravoltavándornakagyönyörű
palotában! Bizony megvendégelte a
királybíró,séjszakáraisottmarasztalta.
Volt bor bőven, s ökörsültből is telt az
ízleteshavasifüvönéskristálytisztafor
rásvízennevelkedettcsordából.
A várat talán a XIV. században
építhették Nagy Lajos idejében, miután
Cruceburg lerombolását követően nem
volt mi védje a hágót, de egyes szerzők
szerint ez maga Cruceburg.
A vár (45,4724° É; 26,0528° K; 1356 m)
szabálytalan négyszög alakú, leghosszabb oldala É-D irányú, sarokpontjain
védtornyok. Legkisebb torony az északkeleti, majdnem négyzet alakú, a vár
legmagasabb pontján lévő északnyugati torony trapéz formájú, az délnyugati
téglalap, a délkeleti pedig ötszög alakú,
és négy szobát rejt. A várnak két kapuja
volt a déli és északi oldalakon. A déli
oldalon V alakú 14 m nyílású védsánc
húzódott, két – a bástyafallal párhuzamos
– fallal, az egyik ezek közül az ellentöltés
szerepében tisztelgett. Az 1,2–1,5 m
széles falakat faragott kőből építették.
A déli kapu két 3×1 m-es támfallal volt
megerősítve, amelyek a felvonóhidat is

tartották. Kívülről a bejárat 3,1 m széles
volt, belül viszont még két támfal 4,3 m-re
szélesítette ezt ki. A külső támfalak között
1 m mély, 2,6 m széles farkasverem csapda. Az északi kapu nem volt megerősítve,
csak hatalmas, másfél méter széles
kapuszárnyakkal ellátva.
A XVII. században felújították a várat,
ennek az emlékét őrzi az ásatások során
előkerült, 80×60×6 cm kőtáblára vésett
felírat:
K<álnuky>I<stván>
ERDÖVIDÉKIVICEKIRALY
BIROEPITETETAZERDÖVIDÉKI
E<gyházi>KE<rü>LE<t>BENAZKÖ
FALBANKÉT
RENDKÖFALAT
24DIEIULY
1628
ST<e>PH<anus>BENKÖ
H<ic> F<uerunt> ST<e>PH<anus>
VERESDE
ARKOSA<nno>:1633
Viszont Marcus Fronius (Brassó, 1659.
– Brassó, 1713. április 14.) evangélikus
lelkésztől tudjuk, hogy a vár már 1689ben le volt rombolva, a Habsburgok
bennebb építették fel védvonalukat.
Reggelre kelve vett búcsút a vándor
a mintegy 30 erdővidéki székelytől, s
hagyta el a csinos kis várat, hogy mintegy
2km-tgyalogolvaelérjeMagyarország
határvonalát.ANagy-Tatár-havasmögül
kandikáltelőafelkelőNap,sbevilágítot
taAmurát szultán, Józsa bán, az öreg
Gritti,RaresPéter,Petrovicsvajda,Vitéz
Mihály, Omer pasa, Gezai-Mehemed
khán, Rákóczy György, Teleki Mihály,
ThökölyImrelépteit.Avándorazonban
sokkalrégebbilépésekzajáraigyeltfel.
MésszelbekentsűrűszakállávalAthanar
ikmenekültcsapatávalaNagy-Tatárfélé,
savándorjóllátta,hogyaRétyiNyírtől
húzódó honárkán magaAtilla üldözi a
nyugatigótokfejedelmét.
Ottállt,aholanagylaposkövekkelfed
ettrómaiútelágazik,azegyikaPiliske
irányába vezet a KisBodza mentén, a
másik pedig a Kis és NagyTatár között
vonulbeaSzilontömbjemögé,slátta,
amint a gót király Pietroszánál földbe
rejti aranykincseit, hogy ne zavarják
a menekülésben.Az 1837-ben meg
talált kincsek a nemzeti örökség részét
képezik.
DenemcsakAtillátvetteszemügyrea
vándor eme fontos keresztútnál, hanem
alóhátonközelgőírótis,akiméltánér
demeltekia„legnagyobbszékely”jelzőt.
Akrasznaiüveghutáhozigyekezett,de
előbblátniakartaaSzilonmélyéberejtett
tengerszemet, a Sasok tavát.
HagytaOrbánBalázstkövetniahatár
vonalat a Szilonra, s határozott léptekkel
indultelőreahatalmaskőlapokon,hisz
az osztrákok már türelmetlenül várták
azerődben.Fákhajoltakazútfölé,sa
vörösesbarna levélkoronák eltakarták a
magaslatraépülterődöt,amelyen,mint
aBodzaváránál,szinténátkígyózottaz
ösvény.
Adélioldalrólárokkalisvédetterődöt
szabályostéglalapokbólraktákössze,sa
természetadtabelsőmagaslatról,melyre
csigavonalként kapaszkodtak fel a falak,
ágyúütegekvédtékahágót.
(Folytatásaa4.oldalon.)
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KosztaraB MiHály

Kosztarab Mihály 1927. július 7-én
született Bukarestben Kosztarab Mihály
(Tatrang, 1900. augusztus 24.– Budapest,
1959. július 24.) tatrangi és Albert Berta
(Csehétfalva, 1908. június 28. – Budapest,
1995. október 3.) csehétfalvi szülők egyet
len gyermekeként. Apja korán árvaságra
jutott, így már tizenkét esztendősen béres
nek szegődtették Prázsmárra. Megtanult
németül az akkor teljesen szász lakosságú
településen. Tizennyolc esztendősen a
nagybátyja elvitte magához Bukarestbe.
Úgy kezdte az életét a román fővárosban,
mint a legtöbb csángó legény előbb a
iáker bakján, később vendéglőbe állt be,
majd behívták kötelező katonai szolgálatra
három évre a csendőrökhöz. Az 1933as
bukaresti nagy sztrájk idején derült ki,
hogy Grivica munkásaival javarészt magyar csendőrlegények kerültek szembe,
az ő fegyvereikből dördültek el a halálos
sortüzek. Őt megmentette a jó szerencse
attól, hogy emberekre kelljen lőnie; ő csak
a korrupció iskoláját ismerte meg a csendőrségnél, leszerelése után kitanulta a
szobafestő és mázoló mesterséget, majd
házmester lett a belváros egyik négyemeletes bérházában, a Maria Rosetti utcában
és úgy érezte, most már el tudja tartani a
családját és 1926-ban feleségül vette Albert
Berta Bukarestben szolgáló székely lányt.
Anyja már tizenkét évesen megkóstolta
az idegen kenyeret, mivel édesanyja, a
háromgyermekes hadiözvegy elszegődtet
te egy segesvári szász családhoz. Három
év múlva Kolozsváron folytatta cselédéletét,
egy magyar zsidó családnál, ahol megtakarított pénzén rendszeresen színházba
járt; ott is konirmált meg, az unitáriusoknál.
Két év múlva Bukarestben szolgált, a Gross
családnál.
Újszülött fiukat, Mihályt kénytelenek
voltak kilenc hónapos korában hazavinni
Csehétfalvára, a nagyanyjához. A bizonytalan jövőre édesanyja nem is vállalt több
gyermeket. Ifjú Kosztarab Mihály hatéves
koráig a nagy csehétfalvi udvaron, a kertben, növények, gyümölcsfák között nőtt
fel, együtt lélegzett a természettel. Ezek a
falusi élmények egész életére meghatá-
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rozták világlátását, érzelmeit, a természet
kutatásának szenvedélyét. Hatéves korában szülei visszavették Bukarestbe, és
beíratták a református elemi iskolába. Az
1815-ben alalkult bukaresti református elemi iskola mindig is a Bukarestbe települt,
munkát kereső székely és csángó szülők
gyermekeinek volt otthona. A bukaresti
magyar tanítók képzettsége a korszak
színvonalán állott – a matematikus Takács
Pál, a nagyenyedi képző kiváló véndiákja
s nem egy magyar tanító elismerten jobb
volt a szakmájában román kollégáinál –,
de tanfelszerelés dolgában a magyar iskolák messze elmaradtak az állami román
tannintézetek mögött. Magyar középiskola
még nem alalkult meg Bukarestben, a
román középiskola igazgatója csak akor
vette volna fel a iát, ha áttérnek ortodox
vallásra és családi nevüket Costeanura
változtatják. Apja ezt a megalázást nem
vállalta.
1940 augusztusában Észak-Erdély hazatért, de a Barcaság román főhatalom
alatt maradt. Megbolydult a bukaresti
csángók élete, minden második magyar
házban csomagoltak. Augusztus legvégétől szeptember közepéig, a honvédek
megérkezéséig nyitott volt az új határ Kökösnél. Kosztarabék döntöttek, Budapestig
meg se álltak. Egy nyugalmazott honvéd
tábornok mindenest keresett a rákoshegyi
kertjébe. Apja jelentkezett, az egész családdal. A iatal diák beiratkozott a helybeli
polgári iskolába. Hamarosan első tanuló
lett, most látszott meg, milyen alapos,
elmélyült oktatás folyt a bukaresti magyar
elemiben; olyan fundamentumot adott,
amelyre lehetett építeni. Elvégezte a polgárit, apja a MÁV karbantartó műhelyében
dolgozott Rákosrendezőn, és azt tervezte,
hogy iát a Magyar Államvasutak gépipari
szakközépiskolájába adja. Fia azonban a
nyugalmazott tábornok kertjében annyira
megszerette a kertészetet, hogy a zuglói
kertészeti középiskolát választotta.
1944 nyarán a történelem megint beleszólt a család életébe, apja kiöregedett
már a mundérból, ia azzal úszta meg
a behívását, hogy segédmunkásnak

jelentkezett a lebombázott házak helyreállításánál. Ott is aludtak a Márton utca
35. szám alatti nagy bérházban. Zsidó ia
talemberek is jelentkeztek munkára, hogy
így szabaduljanak a gettóból. Mihály diák
az első pillanattól pártfogásába vette őket.
Nyilasok törtek rájuk, börtönbe hurcolták.
Karácsonykor az oroszok bejövetelét a
család szerencsésen átvészelte. De mikor már elcsendesedtek az utcai harcok,
és a diák a pesti utcákra merészkedett,
a Kőbányaalsó vasútállomás mellett iga
zoltató szovjet katonák elfogták, indították
volna a gödöllői haláltáborba, onnan pedig
Oroszországba. Mihály diákon megint
megkönyörült a szerencse: az utolsó pillanatban meglépett a hatalmas sor végéről.
Ősszel, 1945ben újra megnyílt a kerté
szeti középiskola. Ennek elvégzése után
ifjú Kosztarab Mihály egy zuglói virágkertészetben vállalt munkát, majd a Földmű
velésügyi Minisztérium növényvédelmi
szolgálatánál dolgozott. Onnan kiküldték
Győr megyébe, Hédervár községbe. Ké
sőbb, azAgráregyetem Kertészeti Karának
hallgatójaként a pajzstetvek kutatására szakosodott, majd dr. Jermy Tibor iatal kutató
asszistenseként dolgozhatott. Ennek akkor
még nem volt szakértője Magyarországon.
A nagy múltú, kiváló színvonalú magyar
agrártudományi oktatásban alapozta meg
amerikai jövőjét a biológiában. Kosztarab
Mihály még egyetemi évei előtt belekóstolt
a politikába. Annak a iatal értelmiségi nemzedéknek a tagja, amelyik a népi irodalmon
nevelődött; társadalmi eszményeként azt
vallotta, hogy nemzetté kell tenni a népet,
gazdaságilag pedig a Kertmagyarország
gondolatának a megvalósításában látta a
parasztság felemelkedését. Somogyi Imre
volt ennek az elképzelésnek a kidolgozója,
aki a kertgazdaságra való áttérést hirdette,
a gyümölcsfélék és zöldségek korszerű
termesztését, az állattartást és baromite
nyésztést. Kosztarab Mihály útja a Nemzeti
Parasztpárthoz vezetett, Veres Péter kö
zelébe. Kerületi titkár Pest környékén, az
1947-es választásokon fel akarták léptetni
a párt képviselőjelöltjeként, de iatal korára
hivatkozva elhárította az ajánlatot, később
eltávolodott a politikától.
1952. október 21én feleségül vette Pintér
Matildot (Budapest, 1924. április 28. – Blacksburg, 2013. július 25.) és 1956. június 21-én
megszületett egyetlen gyerekük Éva.
1956 őszén, a forradalom leverése után
disszidál. Kőműveskisegítő Ausztriában,
felesége medencetörést szenved, Pesten
hagyott féléves kislányukat segítőkész
idegenek csempészik ki Sopronon át. De
ott vannak az első ötezer ötvenhatos ma
gyar között, akiket az Egyesült Államok
befogadott. Angol nyelvtanfolyam, már
Amerika földjén, és örökbe fogadja a
Washingtoni Rovartani Társaság elnöke:
Frank Campbell rovarász, iziológus és
toxikológus. Öt hónapos ösztöndíjat kap
az Akadémiától, és egy ajándék autót
a Campbell házaspártól. Baltimore-ban
entomológus kutató (1957–60), a Virginiai Műszaki Főiskolán és az Állami
Egyetemen adjunktus (1962–67), majd
professzor (1967–92). 1975-ben a Virginiai
Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja,
1987től a virginiai egyetemi rendszertani
gyűjtemény kutatója, majd 1990től az
ebből szervezett blacksburgi Virginiai Mű
egyetemi Természettudományi Múzeum

(Virginia Tech Museum of Natural History)
alapító igazgatói feladatait is ellátta. 1992ben tanszékéről nyugdíjba vonult, azóta az
egyetem professor emeritusa. A Magyar
TudományosAkadémia külső tagja (1995),
így benne tisztelhetjük az első barcasági
csángó akadémikust. Több mint 200 dolgozatot közölt, tíz könyvet írt, némelyiknél
társszerző. Tudományosan ismertetett egy
új rovarcsaládot, illetve társszerzőként leírta
12 új pajzstetű nemzetségét, továbbá 57
új fajt. Rovarász kollégái – munkája elismeréseképpen – róla neveztek el egy új
rovarnemzetséget és 13 fajt, így például a
Chionaspis kosztarabi, Kermes kosztarabi,
Pseudococcus kosztarabi, Puto kosztarabi,
valamint az Acroneuria kosztarabi nevű
álkérészfaj és a rojtosszárnyúak közé
tartozó Torvothrips kosztarabi. Amerikai
műhelyein, Washingtonon, Baltimoreon,
Blacksburgon, Columbuson kívül munkája nyomát otthagyta előadásokban,
kutatásokban Srí Lankán, Indiában, a
Földközi-tenger országaiban, Ausztráliában, Pápua ÚjGuineában.
1975ben világhírű tudósként vissza
térhetett Magyarországra. Az Amerikai
Tudományos Akadémia küldte három
hónapra cserekutatóként Budapestre.
Dr. Kozár Ferenc kollégájával közösen
megírták a Magyarország pajzstetvei
című monográiát. Ezt három év múlva
a Magyar Természettudományi Múzeum
Magyarország faunája című sorozatában
adta ki. Tíz év múltán angolul is megjelent
a munka, a Magyar Akadémiai Kiadó és
a holland Junk Kiadó gondozásában. Budapesti kutatásai során merült fel benne a
gondolat, hogy egy hasznos bogárfajtát,
a pajzstetűzsuzsokat Magyarországról
áttelepíti Amerikába, mert ezek a bogarak
kizárólag pajzstetvekkel táplálkoznak, és
így irtják a veszedelmes kártevőt. Mind
a két ország engedélyezte a kísérletet,
és Kosztarab Mihály 1977ben pajzstetű
zsuzsokat telepített át Virginiába. Egy évig
laboratóriumban tenyésztette őket, hogy
csak parazitáktól és betegségektől mentes
utódokat engedjen a fenyőkre, a lucfenyő
pajzstetvei ellen. Biológiai védekezési
kísérlete eredményesnek bizonyult, 1991ben már New York államból is jelezték a
bogár tömeges jelenlétét.
1999ben Püski Sándor gondozásában
megjelenik az Erdélyi gyökerek életrajzi
könyve. Éva lánya elvégezte a Virginiai
Egyetemet, ügyvédként dolgozik Kastner
Kenneth férjével együtt Fallschurch városban, és egyben Gregory és Mathew iúk
édesanyja is.
Kosztarab Mihály úgy vallja, hogy a
diaszpórában csak teljes magyar kultúrával, anyanyelvvel maradhat meg az ember
magyarnak – az utódaiban is. Családjával
eljött Erdélybe, vitte őket Tatrangra, aztán
Csehétfalvára és Bukarestbe, 2003-ban
járt utoljára szülőföldjén. 1989ben a Lon
doni Királyi Rovartani Társaság (Royal
Entomological Society of London) emelte
tiszteletbeli tagjai sorába. Tudományos érdemei elismeréseként 1998-ban Thomas
Jefferson-díjat, 2001-ben pedig Leland
Ossian Howardéletműdíjat kapott.
*
Tisztelt Akadémikus Úr! Hatalmas tudományos munkája elismeréseként fogadja a
barcasági csángók részéről a Zajzoni Rab
István díjat. Isten éltesse!

* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési társaság – © HMMt, 2013. * issN 1582-9006 *
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(Folytatás a 2. oldalról.)
Puskapor raktár, tiszti és legénységi
kaszárnyák húzódtak a falak mögött,
ahogy a vándor belépett a sorompóval
is ellátott kapun.
A Király-hegy harmadik, legészakibb
várát (45,4843° É; 26,0438° K; 1307 m)
a XVIII. századi hadászat technikáknak megfelelően építették minden
valószínűség szerint Lobkowitz János
György Keresztély (1686. augusztus 10.
– Bécs, 1755. október 4.) herceg, osztrák
tábornok parancsára, aki 1739-től Erdély
főkormányzója volt.
Orbán Balázs így ír a várról:
„Ezen különböző korban keletkezett
védsánczok központját, a Királytető alatti
magaslaton fekvő fővár alkotta; ennek
legfelül levő középpontját egy 69 lépés
hosszú, 26 lépés szélességű négyszög
erőd alkotja, melynek izmos mellvédei
be vannak most földelve, de hogy ott
fal vonult el, arról a most is fölismerhető
falmaradványok kezeskednek. Ezt másik
alsó vár vette körül, melynek mellvédes
gátonya s széles sánczai voltak, s mely
útra néző szögleténél befelé hajlitott
egyenes szögbe volt megtörve.”
Nem időzött sokat a vándor az osztrák
parancsnoknál, a régi harcok emlékeit
felelevenítve most már megszaporázta lépteit lefelé. A Bánkota-hágó felől
csernátfalu evangélikus lelkésze jött vele
szemben kis csapatával, hogy azután
az erdőkitermelő kisvasúttal megtett
tanulmányi kirándulásról beszámolhasson az Encián 1948-as évkönyvében.
Igen, dr. Kiss Béla feltáró cikke ismét
az érdeklődés középpontjába helyezte
Bodzatáblát, s történészek sora, köztük
dr. Binder Pál is kutatni kezdték Cruceburg valódi helyét.
A vándor nem ment szembe Tejkő felől
jövő kis csapattal, hanem jobbra fordulva
elhaladt az 1849-ben emelt védsáncok
mellett, s a Tatárpatak nyomába eredt
a Strimba-mezőn. Azt a pontot kereste,
ahol a Tatárpatak egybefolyik a Leánypatakkal, s megszületik a Bodza. Itt, a Vízközin volt a vámház is, de mégsem ezt
énekelte meg Zajzoni Rab István csángó
költő, hanem egy korábbi nagy tragédiát:
a tatárok itt gyalázták meg és ölték le a
zajzonból elrabolt lányokat. „Az anyák,
az atyák / Meg-meglátogatták / A rétet
és megkönnyezték / S Lánymezőnek
elnevezték. / Ma is ki arra jár, / Letérdel
és imádkozik: / »Átkozott a tatár!«”
Késő őszi kikericsek virítottak lilán
a mezőn, s a vándor az újjászülető
zajzoni lányokat látta bennük, akik így
visszasomfordálva a létbe, szebbé teszik
harcokat és vért látott világunkat.
Hosszú volt még az út, amint a Béldi birtokon végighaladt a vándor, de
a Csukás és Piroska-havas roppant
sziklaszálai, a bodzai és háromszéki
hegyek ormai látvánnyal kecsegtették, s
ahogy a dombok kezdték átadni helyüket
a síkságnak, s egyre szélesedett a Bodza
árka, völgyzáró tüzérségi erődöt vett észre ismét a vándor. Az erőd (45,5757° É;
26,9890° K; 845 m) a Bodzavám falu
déli végétől keleti irányban húzódó füves

Király-hegyen
dombháton épült a XIX. században
úgy, hogy lövegei a Bodza völgye felé
irányultak. A földsáncokkal övezett erőd
félkör alakban fekszik 100 m hosszon
egy gerincen, szélessége 50 m.
Ütegállások, az egyes ütegek között
földtöltések, lőszereket védő sáncok
tanúskodnak a repeszgránátok koráról.
A domboldalon barakksor.
Csendre és békére vágyott a vándor,
így balra tért a Súgó- vagy Malom-patak mentén, hogy elmélyüljön az örök
természet csodájában. A „kivülről alig
észrevehető völgyében egy valódi
csodás tünemény rejtőzködik, oly
tünemény, s melynek alig van párja, s
a melyet még is oly kevesen méltattak
megtekintésre. […] Oly zuhatagok ezek,
melyek eltérők minden eddig látottaktól,
mert azok száz meg száz zuhatagocskának összitett csodás csoportozatját
alkotják, mely a maga nemében a
természet roppant műtárának egyik
bámulatos unicumát képezi.” – írja Orbán Balázs, s nem téved, mert a mohák
gyepágyai szegélyezte hajnalpír színű
kövekből feltörő fehér habú források
káprázatos színpompába festik a
lépcsőzetes domboldalt. S e tünemény
kétszer is megismétlődik a Nagy-súgó
(45,5670° É; 26,9846° K; 824 m) és a
(45,5631° É; 26,9827° K; 851 m) Kissúgó vízesésekben.
Sokáig bámulta az eleven csodát,
de útja szólította: távol volt még a falu.
Hagyta, hogy a lenyugvó nap mégy
egyszer végigsimogassa sugaraival
a habokat, s megszaporázta lépteit,
hogy rátérjen az aszfaltos útra, mely
pár kilométer múlva beért Bodzavámra.
A Kálvária-dombra épült kápolna
(45,5718° É; 26,9815° K; 856 m) romjai
fogadták, s nemcsak az 1794-ben épült
templomot látta lelki szemei előtt, amint
kontumáci kápolnaként testesítette
meg a vesztegzárat, mikor a vámház
és vám ide költözött, hanem az 1848.
november 23-iki első barcasági csatát,
midőn Stráva kapitány osztrák és román
csapata lerohanta az itt állomásozó
székely határőröket.
Jeltelen sírjuk előtt hajtott térdet a vándor, s a szeméből kigördülő könnycseppben egyesült a csodálatos természet
szépsége az örökké csak harcolni vágyó
emberrel, ki romokat teremt.
Mert, sajnos, aeterna bella, lassan őrlő
malomkerékként dolgozik az idő, s mást
nem tehet, mint saját sorsát siratja…

Máté Zselyke, 6 éves

A

b á n a t os

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fűzfa. Az a fűzfa már magában
nagyon unatkozott. Elküldte hát az egyik
ágát, hogy nézze meg, mi történik odakinn
a nagyvilágban. De azt az ágat hiába várta, nem jött vissza. Elküldte hát a másik
ágát, keresse meg, de az sem jött vissza.
A harmadik ágát féltette elküldeni. – Jaj, mi
lesz, ha a harmadik ágam is odaveszik?
A harmadik ága hiába kérlelte, hogy
engedje el. De végül sok kérlelés után
elengedte. A harmadik ág nagyon óvatos
volt, minden nagy embertalpat kikerült.
Addig ment, amíg nem került Palokos
Pista udvarára. Palokos Pista kérdezte:
– Hová mész te ágacska?
– Elmegyek világot látni. – mondta a
vessző.
Palokos Pistától kérdezte: – Hát maga
mit csinál?
– Rendbe teszem a kertemet. – mondta.
Palokos Pista amikor nagy hirtelen
jében lépett ki a kertkapun, véletlenül

f ű z f a v e ss z ő
belökte az ágacskát a folyóba. A kis
fűzfaág csak köpködte a vizet, hogy el
ne süllyedjen. Egyszer egy sziklához ért,
azon kikapaszkodott. A túlsó parton volt,
és már indulni készült, amikor jött egy
legény, és véletlenül lerúgta egy mély
szakadékba. Szerencsére az ágacska
megkapaszkodott egy másik ágban. Az
ág éppen letörni készült, amikor hirtelen a
kis fűzfaág nekivetette magát és kiugrott.
Később már csak egy zuhanó ágat látott
a szakadékban.
Ahogy tovább indult, annak a fűzfának
a tájékára ért, ahonnan elindult és találkozott egy kiscicával, egy kiskutyával, egy
őzzel, meg egy nyúllal.
– Hová mész te ágacska? – kérdezték
– Megyek a nagy fűzfához, ahonnan
én jöttem, a nagy folyó partjához.
– Jövünk mi is veled. Lehetünk a barátaid?
Együtt folytatták tovább útjukat. A kis
fűzfavessző pedig megismerte a barátság
érzését.
Mikor visszaért a nagy fűzfához, egy ugrással visszapattant a helyére. Az állatok
tábort vertek a nagy fűzfa alatt. A ves�szőcske elmesélte a nagy fűzfának, hogy
miért is volt bánatos. Azt mondta: - Kint a
nagyvilágban könnyen rám taposhatnak.
Itt nálad nem törnek, nem taposnak. Most
már boldog vagyok és többet soha nem
megyek el innen.
Hogyha a kis fűzfaág vissza nem pattant volna, az én mesém is tovább tartott
volna.
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