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Kedves András Barátom!
Válasz-leveleddel, annak hangjával 

és tartalmával, valamint a mellékelt két 
dallal nagy örömet szereztél nekem. 
Látod-látod? 55 évnek kellett eltelnie, 
hogy mint jóbarátok egymásra talál-
junk. A magam részéről már képzős 
ko romban erősen rokonszenveztem 
Ve led, csak éppen nem erőltettem Rád 
a barátságomat. Ugyanis mint alföldi 
és katolikus „állampolgárt” a 99%-ban 
erdélyi és protestáns társaim erősen 
elnyomtak. Gyakran éreztették egye-
sek velem anyám után román szárma-
zásomat is. Például Bardócz Tivadart 
állandóan Kádeszkunak hívott, s ezt 
többen átvették tőle. Nem tudhattam, 
mi lakik benned, ezért nem kerestem 
Veled a közelebbi érintkezést. Tetszett 
nekem a te elevenséged, humorod, s 
főképpen csángó mivoltod. Bizonyára 
tudod, hogy Hosszúfaluban jártam ki a 
4 polgárit Magdó Pistával együtt. Ő volt 
egyetlen barátom Kolozsváron a 4 év 
alatt. Talán azért voltak a csángó fiúk 
hozzám kedvesek, mert még gyerme-
kek voltunk. De lehet, hogy a csángók 
lelki alkata adja magyarázatát, hogy tü-
relmesek voltak hozzám a gyermekek 
és felnőttek egyaránt.

Levelednek az a kitéte, hogy időnkint 
egy levlappal gondoljak Rád, meghatott, 
s ígérem, hogy mihelyt mondani valóm 
vagy beszámolni valóm lesz számodra, 
föltétlenül levelet fogok írni neked.

Tegnap elvittem Kelemen Kálmánnak 
a küldött 2 dalt. Ő a Kovács Mihály-félét 
ismerte. Azt állította, hogy az általam is is-
mert K. M. tanító írta a nagyon szép dalt.

A másik dalhoz, amit Boldis János írt, 
2-dik versszakot írtam. Igen „suta” volt 
az egyszakaszos szöveg, noha kerek, 
befejezett gondolatot fejez ki ez az egy 
versszak is. Íme a 2. versszak:

Elbújdostam messze, ne lássalak többé,
De a távolból is, jaj, látlak örökké.
Szép babonás szemed üldöz éjszakákon,
Álmaimban mindig a jöttödet várom.
A dallam befejező két taktusát így 

módosítanám (lásd fénykép).
Természetesen, ez csak javaslat!
Egyébként ez a dal igen kedves, fül-

bemászó.
A másik, „Barna kislány” kezdetű 

azonban kerek, kiforrott dallamú és 
szö  vegű. Annyira megtetszett Essősy 
József gyógypedagógiai igazgató bará-
tomnak, hogy fölvette előbb az én zon-
gorakíséretemmel és beéneklésemmel, 
majd az én zongorajátékommal és az 
ő saját énekével magnetofonszalagra. 
Aztán is még vagy 25-ször megpróbál-

tam, Jóska meg hegedülte, és mindket-
ten énekeltük a gyönyörű dallamocskát.

Kelemen Kálmán azon fáradozik, 
hogy a Budapesten élő csángókat egy 
találkozón egybegyűjtse, s ezen a talál-
kozón is bemutatom majd a két dalt.

Közel 40 csángót remél Kálmán ba-
rátom összehozni, köztük Köpe Istvánt 
/gazdag Köpe/, aki most 75 éves és fi-
zikai segédmunkás.

Kelemen felolvasott nekem 39 csángó 
népdalszöveget, dallama nélkül. Utána 
fog nézni, hogy Kerner-, vagy Kodály-
gyűjteményben megtalálhatók-e ezek 
a kedves, sokszor szellemesen tréfás 
szövegek. Kelemen K. felesége édes-
anyjától hallotta dalolni annakidején, s 
lánya leírta a szövegeket, de a dallamu-
kat nem ismeri.

Érdeklődéssel olvastam a sorokat: 
„…feldolgoztam a barcasági csángó ma-
gyarok történetét”, meg azt is, hogy egy 
csángó múzeum létrehozásán fáradozol.

A csángók történetéből nem ismertet-
nél-e egy-két levélre valót? Mindig is ér-
dekelt volna a téma, de hiteles adatokat 
senki se közölt még a csángók szárma-
zásáról, vallási, nyelvi kérdéseiről, népi 
szokásairól, vándorlásairól, stb.

Mint kuriózumot megemlítem, hogy a 
Csipkés kendő című dalom megírásához 
az ihletet kisdiákkoromból merítettem. 
Úgy történt, hogy a polgárista leányok 
padjaiból óraszünetek idején a szép 
tiszta batiszt zsebkendőket el-elcsórtam 
harmad- és negyedéves koromban, éb-
redező férfiúi ösztöntől hajt va. A finom 
női zsebkendők iránti nosztalgia férfiko-
romban is élt bennem, s így adódott az 
első szerzeményem témája 1926-ban.

Jólestek azok a sorok is, melyekben 
arról írtál, hogy ti csángó-magyarok is 
felfigyeltetek dalaimra. Tanuló korom-
ban, sőt házasságom előtti legényko-
romban, de házas korom elején sem 
jutott eszembe sem a versírás, sem 
a zeneszerzés. 1926-ban hallgattam 
e lő ször rádiót, s abban egy Betlen 
Irén nevű énekesnő nótázását. Utána 
mondtam a feleségemnek, hogy hisz 
ilyeneket én is tudnék szerezni! És hát 
megszületett az első szellemi „gyerme-
kem”, a Csipkés kendő… Ekkor éppen 
40 éves voltam. Ha már „testi” gyerme-
kem nem volt, legalább szellemi mard 
utánam. Noha nagyon szerettem volna 
egy-két gyermeket. Egy alkalommal ifj. 
Magdó Pistának – aki az élet folyamán 
is versengett velem – azt mondtam, 
hogy minden dalomat odaadnám 2 lá-
nyodért és 3 unokádért.

– Úgy-e, úgy-e? Mégiscsak én győz-

tem! – huncutkodott.
– Igen! Te győztél, Pista!
Hanem kedves András! Nem a szó 

köznapi értelmében, de irigyellek azért, 
hogy azon a helyen élsz, ahol én annyira 
jól éreztem magam gyermekkoromban! 
De szívesen rónám most is Négyfalu te-
kervényes utcáit! Írj legközelebb arról, mi-
lyen fejlődésen ment át Négyfalu, de az 
egész Barcaság is. Mi lett a hosszúfalusi 
polgári iskolából? Van-e autóbuszjárat 
Brassóból az őt körülvevő falvakba, így 
Tatrangba, Zajzonba, Pürkerecre? meg-
van-e még a „trámváj”?

Lám, 4 oldalas levél kerekedett ki a 
sok mondanivalóból! De most már be is 
zárom soraimat!

Írj egészségi állapotodról is! Van-e 
magas vagy alacsony vérnyomásod? 
Mert nekem magas van! 240-es volt, de 
orvosságtól lement 170-re.

Nagyon meleg szeretettel ölellek meg 
Andriskám, és egyet se búsulj azon, 
amin változtatni nem tudsz.

Budapest, 1960. VIII. 23.
Kádas (a keresztnév olvashatatlan)

Kedves Barátom!
Igen megörvendeztetett, hogy le-

velem kedvező fogadtatásra talált. A 
tévedések elkerülése végett sietek 
tudtodra adni, hogy a küldött két nóta 
nem csángó népdal. Bár a dalok értékét 
nem befolyásolja a szerző foglalkozá-
sa, mégis közlöm, hogy Kovács Mihály 
csángó-magyar származású néptanító 
volt, aki a polgári iskolánál mint ének-
tanár működött, Boldis János meg a 
fűrészmezei evangélikus egyház papja, 
aki onnan általam nem ismert helyre 
távozott. Kelemen Kálmán jól emléke-
zett, s ha találkozol vele, add át meleg 
baráti üdvözletemet úgyszintén a többi 
ismerősöknek. A barcasági csángó-ma-
gyarokról írt munkámból alkalomadtán 
küldök részleteket, hogy azokat a ter-
vezett találkozáson ismertessétek, és 
elbíráljátok.

Addig is igaz szeretettel ölel:
András

(Folytatása a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Adalék a levélváltáshoz
Ez a levélváltás betekintést nyújt 

abba, hogy a sztalinizmus utolsó évei-
ben mi foglalkoztatta a magyar pedagó-
gusokat, hogyan működtek az otthonról 
elszármazottak és az otthoniak közötti 
kapcsolatok, milyen tartalmak voltak 
alkalmasok arra, hogy valamilyen kö-
zösségi kapcsolatokat működtessenek, 
s közben  az egymással szót váltók 
személyisége is megmutatkozik, s az 
idő távlata a kitárulkozó lelket rögzíti az 
érdeklődő utókor számára.

Kovács Mihály 1878 és 1895 között 
a hosszúfalusi állami felső faragászati 
népiskolában, majd ettől számítva kö-
zel tíz évig az itteni polgári fiú és le-
ányiskolában tanított éneket. Sikerrel 
irányította a helybeli tanítók dalkörét. 
Kiváló képességeiről tanúskodik, hogy 
megzenésített Zajzoni Rab István-ver-
sekkel többször nyert figyelemreméltó 
pályázatot a 19. század utolsó két évti-
zedében. A korabeli brassói sajtó a Zöld 
fa voltam című vers dallamát különlege-
sen sikerültnek értékelte. 

Kelemen Kálmán 1909 és 1920 kö-
zött Tatrangon tanított, majd 1920 és 
1928 között a Budapesti Tanítóképző 
Csalogány utcai gyakorlóiskolájában, s 
későbbiekben a budapesti Margit körúti 
iskolában. Adatokat és tárgyi emléke-
ket gyűjtött egy Budapesten létesítendő 
csángó múzeum részére. Foglalkozott 
a barcasági csángók eredetével és tör-
ténetével. Könyvet írt és adott ki Csán-
gók címmel. Felkutatta a Budapesten 
élő hétfalusi csángókat, és Csángó 
Társaságot alapított állandó kapcsola-
tot tartva a Hétfaluból odaszármazott 
csángókkal. (Szűkebb körű művelődés-
történeti jelentőségű a Bálint Andrással 
folytatott levelezésük.)

Boldis János 1920 és 1926(?) között 
a Hosszúfalu-Fűrészmezőn evangéli-
kus lelkész. Nem közismert adalék róla, 

hogy hivatala mellett dalokat is szerzett.
Kádas György, a levél írója a Hosszú-

fa lusi Polgári Iskolába járt. 
Ezeket írja róla a Magyar Életrajzi 

Lexikon: „(Mezőhegyes, 1886. aug. 
2. – Bp., 1969. ápr. 9.): gyógypedagó-
gus. Kolozsvárott tanítói (1905), Bp.-en 
gyógypedagógusi képesítést szerzett 
(1908). Gyógypedagógiai tanár volt 
Szegeden a Vakok Intézetében (1911), 
munkája mellett különböző gyermekvé-
delmi feladatokat is vállalt. 1919-ben az 
MSZDP Csongrádi vm.-i szervezeté-
ben pedagógusokból álló Gyermekba-
rát Testőrséget szervezett, amely 5000 
gyermek felett vállalt védnökséget. 
Közreműködött a Békés vm.-i Pártfogó 
Egyesület Gyógypedagógiai Intézeté-
nek megszervezésében (1925); ennek 
az intézetnek három évig ig.-ja volt. 
Kisújszálláson hasonló gyógypedagó-
giai nevelőintézet vezetésével bízták 
meg (1928). Itt alakította ki az értelmi 
fogyatékos gyermekek és fiatalok dif-
ferenciált gyógypedagógiai ellátásának 
tervét. Foglalkozási rehabilitációs el-
gondolásait a gyakorlat igazolta. 1945-
ben nyugalomba vonult. Neve mint 
műdalszerző is ismert. – F. m. A vakok 
és a méhészkedés (Magy. Gyógyped., 
1912. 7–8. sz.); Tervezet az értelmi fo-
gyatékosok oktatásügyének rendezé-
sére (Magy. Gyógyped. Tanárok Közl., 
1939. 4. sz.); Megelőzés gondoskodás 
(Magy. Gyógyped. Tanárok Közl., 1939. 
5. sz.); Miként boldogultak a kisújszál-
lási intézet neveltjei (Magy. Gyógyped. 
Tanárok Közl., 1940. 5. sz.). – Irod. 
Gordosné Szabó Anna: Jubiláló intéz-
ményeink, különös tekintettel az 50 
éves gyulai gyógypedagógiai intézetre 
(Bárczi Gusztáv Gyógyped. Tanárkép-
ző Főisk. Évk., IX.)”.

Essősy József neves gyógypedagó-
gus, Kossuth-díjas országgyűlési kép-
viselő volt.

A két dal szövege és kottája is megőr-
ződött. Mellékelem a másolatukat.

kArácSonkő – BAtkA

dereStye – BAtkA

A batka igen csekély értékű régi ap-
rópénz, a német krajcár 1/3-ad része, 
egyes nyelvjárásban szokás használni 
azt, hogy „Ez a vacak egy fabatkát sem 
ér.” Sajnos az erőltetett történelem ha-
misításban igazi jelentését elveszítette. 

A batka egyfajta halom, kisebb hegy. 
Az etruszk nyelv segítségével vissza-
kapjuk az eredeti ómagyar jelentését, 
éspedig a babbát. Tehát a Batka a Bab-
ba kicsinyített változata. Szent István 
királyunk előtti hitvilágunk Babba névre 
hallgató Istenanya ábrázolása a Kárpát-
medencében már a Tatárlakán talált ék-
írásos amuletten is megtalálható, amin 
a sumérok mezopotámiai megjelenése 
előtti távoli időből már Boldogasszony 
tiszteletre utaló felírat található.

A magyari népeknél a következő Bat-
kával kapcsolatos helységnevek sze-
repelnek: Khrebet Batkali (Türkmenisz tán, 
38° 05’ 17” N, 054° 55’ 53” E ), Batka (India, 
22° 51’ 29” N, 079° 27’ 46” E), Batka (India, 
22° 17’ 10” N, 077° 58’ 54” E), Batka Khera 
(India, 23° 34’ 17” N, 079° 33’ 38” E), Batka 
(India, 22° 34’ 31” N, 079° 40’ 38” E), Bat 
Kalli (Pakisztán, 34° 30’ 21” N, 073° 33’ 20” 
E), Butkara (Pakisztán, 34° 45’ 49” N, 072° 
22’ 10” E ), Batkanala (Pakisztán, 34° 13’ 
32” N, 073° 39’ 29” E ), Bat Kas (Pakisz-
tán, 34° 29’ 53” N, 073° 13’ 51” E ), Batkarar 
(Pakisztán, 34° 30’ 58” N, 073° 21’ 13” E ), 
Batkal (Pakisztán, 30° 56’ 31” N, 070° 41’ 
41” E ), Batkar (Pakisztán, 35° 07’ 07” N, 
072° 37’ 16” E ), Batkat (Oroszország, 56° 
32’ 56” N, 083° 51’ 39” E), Batkak (Oroszor-
szág, 55° 07’ 48” N, 052° 24’ 12” E), Batkak 
(Oroszország, 54° 09’ 01” N, 050° 07’ 50” 
E), Batkak (Oroszország, 52° 10’ 00” N, 
055° 32’ 00” E), Batkashskiy (Oroszország, 
43° 59’ 03” N, 046° 30’ 10” E ), Bātkāra 
(Banglades, 25° 07’ 56” N, 088° 33’ 38” 
E), Batkan (Kirgisztán, 40° 00’ 17” N, 070° 
50’ 07” E), Gory Batkan (Kirgisztán, 40° 
03’ 13” N, 070° 40’ 24” E), Batkanu (Sier-
ra Leone, 09° 46’ 48” N, 011° 52’ 52” W), 
Batkab (Guatemala, 17° 41’ 00” N, 090° 02’ 
00” W), Bátkatanya (Magyarország, 48° 14’ 
35” N, 022° 28’ 30” E), Bátkapuszta (Ma-
gyarország, 48° 00’ 41” N, 019° 34’ 02” E), 
Batkanlii (Bulgária, 42° 13’ 00” N, 025° 54’ 
00” E), Batkan (Törökország, 38° 04’ 00” N, 
044° 07’ 00” E), Batkân (Törökország, 37° 
50’ 05” N, 043° 11’ 56” E), Batkaundemal 
(Dél Korea, 37° 46’ 30” N, 126° 23’ 28” E), 
Bātkān Darreh (Irán, 37° 49’ 16” N, 055° 46’ 
48” E).

Bátka község (É 48°23´, K 20° 11´) a 
Besztercebányai kerület Rimaszombati 
járásában, azaz Felvidéken található. 
Alsó- és Felsőbátkát 1906-ban egyesí-
tet ték. 1294-ben említik először, de a 
település már a XI. században is meg-
volt. Felsőbátka 1294-ben keletkezett 
azon a területen, melyet Tumbold Kris-

pin kapott adományként, első említése 
1341-ben történt. Itt is található Babba 
Máriára vonatkozó történelmi emlék.

Barcaság, a hun-, avar-, magyar- hon-
visszafoglalás előtti időkből is rendelke-
zik ősibb magyar vonatkozású történel-
mi emlékekkel. Cenk, Batka, Bolnok, 
Hegyeshegy, Szénhegy, Ósánc, Lo-
vak-havasa, Tatár-havas az Árpád kor 
egy komoly határvédelmi várrendsze-
rének a részei. Ásatások igazolták, 
hogy itt található a csigahegyi kultúra 
(Schneckenberg-kultúra), Wietenberg-
kultúra, Noua-kultúra, valamint renge-
teg római kori emlék is. Hegyeshegyen, 
a régészek egy eneolitikum-beli lakás 
maradványaira bukkantak.

A Gyors-Tömös bal partján helyezke-
dik el a Batka hegy, de a Batka, mint 
település egykoron Derestyének önálló 
része volt, erre utal az 1850-es türkösi 
római katolikus anyakönyvekben talál-
ható hivatkozások a batkai híres báb-
asszonyokról, és Derestye mellett Batka 
is fel van tüntetve a türkösi anyaegyház 
filiájaként. Az itteni Batkán az ómagyar 
Boldogasszony tiszteletére vonatkozó 
hitvilági élet volt, remélem az ásatások 
ezt is fogják igazolni. Ez a Batka kap-
csolatban volt a Babbarunkával, ami 
barcasági zarándokhely volt, valamint 
a mezőben található Nagy-halom, Fás-
halom, és Peltán-halma láncolattal. A 
Nagy-halmon található temető, és a 
Batka temetője hasonlatosságot mutat. 
2006. október 30.–november 18. kö-
zött, egy gyulafehérvári régészcsapat 
(Va sile Moga, Cristian Ioan Popa, Radu 
To toianu vezetésével) kezdett komo-
lyabb ásatásba. A domb (É 45,6112°; 
K 25,6561°; 751m) egy gazdag lelőhely 
még most is, a csigahegyi-kultúra egyik 
településhelye volt itt, erre következ-
tetnek a kerámiamaradványok is. Egy 
bronzkori kőmalmot is feltártak, találtak 
nyílhegyet, kanálmaradványokat is. A 
dombon egy kővár maradványai még 
kivehetők, és itt egy őrtorony lehetett, 
amely a cenki, a bolnoki várral és a 
Tatárhányással közösen egy védelmi 
rendszert képezett. A Gyors-Tömös, 
amelynek mesterséges árka a Tömöstől 
Brassó központjáig vezet, látta el víz-
zel ezeket az erődítményeket, táplálta 
a vizesárkokat. Orbán Balázs szerint: 
„Tömös medre fölötti nyilatra egy a 
Valád szikláihoz erősített vaskapu volt 
illesztve, úgy hogy annak vasráccsal 
ellátott alsó része alatt a víz átfolyha-
tott, míg az ellenség átmenetele el volt 
zárva. Ekként a Tömös egész torkola-
ta régi korban a nagy védképességgel 
bíró töltés, sánc, s e vaskapu által tel-
jesen elzárható volt az ellenség előtt.”

(Folytatása a 3. oldalon.)
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(Folytatás a 2. oldalról.)
A bolnoki várfalat (É 45,5990°; K 

25,6661°; 965 m) 2005-ben tanulmá-
nyozta a gyulafehérvári régészcsoport 
(Vlad Totoianu és Lucian Cosma), akik 
a Máris útja közelében egy olyan kőfalat 
találtak, amely semmiféle kötőanyagot 
nem tartalmaz, kőpor és kődarabkák se-
gítségével voltak összeillesztve a nagy 
kőtömbök. 2006-ban szintén e csoport 
kutatta a Bolnok várat. A várfal 884 m 
magasságban kezdődik és felmegy a 
csúcsig, 1183 m magasságig. A várfal 
hossza 3,5 km, a körülkerített terület pe-
dig 80 hektár nagyságú. A várfal átlagos 
vastagsága 1 m, a most is látható rész-
nek a magassága 30 cm és 1 m között 
váltakozik. A várfal katonai és stratégiai 
ismeretek felhasználásával épült. Ők is 
belátták azt, hogy a bolnoki vár és a Ta-
tárhányás egy egységes erődrendszert 
alkotott, a vár építését a régészek a 
XIII. századra teszik, így magyar királyi 
várról, vagy az akkori lakosság által épí-
tett parasztvárról van szó. A bolnoki vár 
alaprajza megegyezik a Cenken lévő 
magyar királyi vár alaprajzával, valamint 
a Tatár-havason található vár alaprajzá-
val. Egy szürke, díszítések nélküli, kéz-
zel megmunkált kerámiadarabot is fel-
tártak, amely eredete a bronzkorra (Kr.e. 
2200–1150) tehető, egy lakrészt is talál-
tak, amely a csigahegyi kultúra része, 
amit Kr.e. 2200–1700 között építhettek. 
Négyfalutól dél-keletre lévő Szárazpa-
tak (Durbav) nevű dombon Wietenberg-
kultúrához (Kr.e. 1650–1100) tartozó ke-
rámiát, és vármaradványokat is találtak. 
Ezekről a feltárásokról Kovács Lehel 
István is beszámolt cikkeiben.

Karácsonkő (Piatra Neamț) város az 
Aranyos-Beszterce partján, Modvában, 
a Keleti-Kárpátok festői nyúlványainak 
lábainál fekszik, sok hasonlóságot mu-
tat Brassóval. A város első írásos em-
lítésekor (1395) a neve Karácsonkő: 
„in terra nostra Molduana ante villam 
Karachonkw.” A román név Piatra lui 
Crăciun ennek a fordítása, a kommu-
nista időkben nevezték el Piatra Neamț-
nak, hogy a kereszténységre utaló nevet 
eltüntessék. A Karácsonkő név a kere-
csensólyom, régiesen karacsun szóból 
ered. Ez utóbbi feltevést az is támogat-
ja, hogy a környéken számos magyar 
eredetű, sólyomfajtáról elnevezett hegy 
található. Csalhó: a csaholó, csagoló 
sólyomfajta ragadozó madárról, Ráró 
sólyomfajta, Sólyomkő. A csángóföldi 
Klézsén az öregek Kerecsenkőnek ne-
vezik a várost. A várost a Kővesdomb 
(Pietricica, 590 m), Kecskésdomb 
(Koź la, Cozla, 679 m), Fekete-hegy 
(Cer ne gura, 852 m), Boldogasszony-
Batka-halma (Bâtca Doamnei, 462 
m) és a Karloman (Cârloman, 617 m) 
nevű dombok veszik körül, amelyek 
mind a Keleti- Kárpátokhoz tartoznak. 
Karloman (751. június 28. – 771. dec-
ember 4.) frank király volt 768- 771 kö-

zött. Metód pannóniai tevékenysége 
nem tartott sokáig, mert Karloman a 
Metód szolgálatának eredményességé-
re féltékeny frank főpapság kérésére a 
pápa által felszentelt érseket elfogatta, 
majd fogva tartotta. Tehát e hegy neve 
a hun-avarkorra vezethető vissza, ezen 
a hegyen keresztény szentély állhatott, 
és a manicheizmus által kapcsolódott 
a Párthus-avar birodalomhoz. Nem ró-
mai keresztény központ volt, szétzúzá-
sával vette fel a „győztesek” által diktált 
Karlomán nevet. Karácsonkő és környé-
ke egyike Románia legrégebben lakott 
területeinek, a legkorábbi bizonyítékok 
az emberi jelenlétre a paleolitikumból 
származnak, körülbelül i.e. 100 000-ből. 
A városban és környékén végzett ása-
tásokból kiderülnek, a mai város helyén 
egykoron, a Petrodava dák település 
állt, amit már Ptolemaiosz is említett. Ez 
a Kövesd (Cuejd) patak mentén emelt 
vár a többi erődítménnyel együtt már az 
i. e. 1–2. században tekintélyes védelmi 
rendszert alkotott. A régészeti feltárások 
során itt várfalak és kultikus épületma-
radványok is előkerültek, hasonlóak 
mint a barcasági ásatásokból, amelyek 
régebbiek a dák leleteknél, és szkíta 
kapcsolatra utalnak. A népvándorlás ko-
rában a törzsi védelmi rendszer elpusz-
tult, és a várak is romhalmazzá omlot-
tak össze. Az ősi csángók egyik része 
a város fejlődéséből kiszorultak, a má-
sik része asszimilálódott. Régészetileg 
kapcsolódik a Cucuteni-i kultúrához, a 
festett kerámia edények i. e. 2500–1700 
között készültek, de találhatók itt Békás-
ból származó leletek is, melyek szintén 
a terület ősi kultúrájáról tanúskodnak.

Az itt található emlékek sorában külön 
figyelmet érdemelnek a Boldogasszony- 
Batka körül feltárt asatási leletek. Ezek 
a leletek a Magyar Királyság emlékeit 
is megőrizték, az itt található harci esz-
közök, háztartásbeli és kultikus tárgyak 
is, a keresztény keresztek pedig pátrhus 
vonatkozásuak. A várrendszer alapraj-
za hasonlít a Bolnoki várrendszerére. 
A Sólyomkőnél talált bronztőr is ide tar-
tozik, ebbe a kultúrkörbe. A barcasági 
Batkánál lévő Tömös vízét elzáró rend-
szer a Tatárhányással együtt úgy mű-
ködött, hogy a Bolnokig vízzel elárasz-
totta a területet, ezzel megakadályozva 
az idegen hadseregek benyomúlását. 
Ezt „valósították” meg 1962-ben a Ka-
rácsonkő-Batkánál, ahol megépült az 
Aranyos-Beszterce két víztárolója. A 
karácsonkői múzeum két hétfalusi csán-
gó övet és egy kösöntyűt is őriz, ami a 
barcasági és moldvai csángóság kap-
csolataira utal. Az ismert Batkák közül 
a barcasági és a karácsonkői Batkák 
mutatnak minden téren hasonlóságot, 
és egy kultúrkörbe helyezik a barcasá-
gi és a moldvai csángóságot. Végeze-
tül, a Kárpát-medencében lévő Batka 
helységnevek egyazon kultúrához tar-
tozó ősi magyar vonatkozásúak, ezen a 
nyelven van értelme a hozzájuk tartozó 
földrajzi neveknek is. Ide illeszkednek az 
Ázsiában található Batkák is, melyek a 
hunok rendszerében összefüggő vonu-
lat volt. Magyar várrendszerek, védelmi 
rendszerek fontos gócpontjai, pillérei 
voltak, és ezeken a helyeken a Boldog-
asszonyunk kultuszát ápolták.

Brassó visszafoglalásáról, különösen a 
„halál rajvonaláról” olvastam több, nemrég 
megjelent írásban. (Balázs János – Petki 
Judit: Kő kövön Brassóban, Brassói Lapok, 
2005. [249. old.]; Nagy János: Istoria satelor 
săcelene între secolele X.–XX., Négyfalu tör-
ténete a X. és a XX. század között, Săcele–
Négyfalu, 2006. [117. old.]; Veres Emese-
Gyöngyvér: Mikor Oláhország hadat ízene, 
Barca Kiadó, Budapest, 2008. [295. old.]; 
Bence Mihály: Én csak szülőföldemet véd-
tem, Hétfalu XVIII. évfolyam, 5. (614) szám, 
2012. május 10.; Românismul braşovenilor, 
Documente 1916–1919, Ed. „Transilvania 
Expres” Braşov, 1998 [128. old.])

Érdekes dolgokat tudtam meg, de 
nem kutattam levéltárakban, könyv-
tárakban. Írásaikban Nagy János és 
Bencze Mihály alig kétszáz, ill. több, 
mint kétszáz honvédnak tulajdonít-
ja e fegyvertényt. Megvallom nagyon 
furcsálltam, hogy ilyen csekély szá-
mú katona vissza tudta venni Brassót 
az elég komoly erőt képviselő román 
hadseregtől. Furcsálltam, de annyiban 
hagytam a dolgot. Nemrég azonban 
kezembe került a Brassói Lapok 1917. 
február 2-iki száma ahol a visszafogla-
lás harci eseményeit közli „hiteles ada-
tokra” támaszkodva. És mindnyárt az 
elején tisztázódott a helyzet: nem 200 
honvédról van szó, hanem a 200-dik 
Honvéd Gyalog Dandárról, mely állt 
két ezredből (301. és 305.), 3-3 zász-
lóaljjal, valamint tüzérségből is. (Re-
mélem az említett két személy nem fog 
neheztelni e pontosításért.)

Mivel lehet, érdekel még másokat is 
a Brassói Lapokban közölt szöveg, vet-
tem a fáradtságot és kiírtam első részét.

Brassó visszafoglalásának hiteles 
története

Az események leírása hivatalos 
naplójegyzetek alapján

– A Br. L. eredeti tudósítása –
(Hivatalos helyről nyert felhatalmazás-

ra a „Brassói Lapok”-nak alkalma van az 
alábbi, Brassó visszafoglalására vonat-
kozó hiteles történelmi adatokkal megis-
mertetnie a magyar olvasó közönséget.)

Falkenhayn tábornok IX. hadserege, 
miután a Nagyszeben és Fogaras körü-
li harcokban az ellenséget visszaverte, 
f. évi október hó 7-én Brassó elé érke-
zett. És pedig az 51. Honvéd gyalog-
hadosztály csapataival, ugymint: a 302 
h. gy. ezreddel Zernestre, a 300 h. gy. 
ezreddel Rozsnyóra, a 200 h. gy. dan-
dárral pedig, amely a 305 és 301 h. gy. 
ezredekből állott, valamint a hadosztály 
tüzérségével Vidombákra.

Hadosztályparancsnokság Feke te-
ha lom ban: Az 51 h. o. parancsnoka Ta-
nár ky Béla tábornok, vezérkari főnöke 
Ta kátsy György vezérkari őrnagy volt.

A porosz 187. Hadosztály a Méhker-
tek helységnél állott és október 7-én 
es te azon parancsot vette, hogy más-
nap a Méhkertek felől jobb szárnyával 
a Brassóba vezető műút mentén, tehát 
általában a várostól keletre levő terüle-
ten Derestye irányában támadjon.

Farkas Vincze ezredes elrendeli a 
támadást.

Az 51. h. o. parancsnokság által ki-
adott intézkedés alapján Brassó vá ro-
sá  nak elfoglalása a nagyjókai Farkas 
Vincze ezredes, dandárnok parancs-
noksága alatt a Vidombákon levő 200. 
Honvéd gyalog dandárnak jutott osz-
tályrészül.

Ezen dandárnak támadása, balszárnyá-
val a porosz 187. Hadosztály jobb szár-
nyához csatlakozva volt keresztül viendő.

Brassó bevételére Farkas ezredes Vi-
dom bákon október hó 8-án éjjel 1 óra 45 
perckor a következőképpen intézkedett:

I. a.) Jobbszárny a 301 h. gy.-ezred II. 
zászlóalja Király András honv. huszár-
főhadnagy zlj. parancsnok parancsnok-
sága alatt birtokba veszi Hohe Warte 
magaslatcsoportot, saját jobbszárnyát 
jól biztosítja.

b.) Balszárny Hausmaninger Károly 
alezredes parancsnoksága alatt a 305. 
h. gy. ezred I. és III. zászlóaljával az 
első vonalban, a II. zászlóaljával tarta-
lékviszonyban, a Vidombákról Brassó-
ba vezető vasúti vonal mindkét oldalán 
előnyomulva, birtokába veszi Brassó 
városa és a petroleumgyár közötti ma-
gaslatokat, amelyek a katonai részletes 
térképen 600-as számmal vannak je-
lölve, városban pedig Forráshegy alatt 
ismeretesek.

c.) Dandártartalék Hennings Aladár őr-
nagy parancsnoksága alatt a 300. h. gy. 
ezred II. és a 301. h. gy. ezred I. zászlóalja.

II. A támadó csapatok még a sötétség 
folyamán jussanak előre rohamtávolságig.

III. A tüzérség Teimer Oszkár honv. 
tüzér őrnagy parancsnoksága alatt – 
amely 18 tábori ágyúból, 22 drb. 10 
cm-es, 6 drb. nehéz tarackból, 4 drb. 
hosszúcsővű ágyúból és 2 drb. 21 cm-
es mozsárból állott – amidőn világoso-
dik, azonnal kezdje meg a belővést, az-
után 15 perces szünetekkel a hatásos 
tüzérségi tüzet mindaddig folytassa, 
amíg az ellenség megrendülésének je-
lei mutatkoznak.

(Folytatása a 4. oldalon.)
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(Folytatás a 3. oldalról.)
Megkezdődnek a harcok.
Ezen támadási parancs alapján az 

események a következőképen folytak le:
Reggel 5 óra 55-kor – amidőn még 

sötét volt – az összes első vonalban 
levő csapatok egybehangzó jelentések 
szerint az ellenségre bukkantak, amely 
a várostól nyugatra fekvő magaslato-
kon állott. Az ellenséget lépésről-lépés-
re megközelítve, megállapíttatott, hogy 
a románok állásai gyalogsággal és gép-
puskákkal sűrűn meg vannak szállva. 
A románok járőreinkre nyomban meg-
kezdték a tüzelést.

Délelőtt 7 óráig a 305. h. gy. ezred III. 
zászlóaljának Petrán Sándor százados 
zászlóaljparancsnok parancsnoksága 
alatt sikerült a Bertalan vasúti állomást 
és az attól délre fekvő 600-as magas-
latot (Forráshegyet) heves harcok után 
birtokba venni. Ezzel egyidejűleg Koós 
Kálmán százados parancsnoksága alatt 
a 305. h. gy. ezred I. zászlóalja a délebb-
re fekvő magaslatokra nyomult előre.

A Petrán zászlóalj (III./305.) a Ber-
talan vasúti állomást, amely meg volt 
szállva, heves kézigránát, szurony, pus-
ka és géppuska harccal a románoknak 
igen súlyos veszteséget okozva foglalta 
el. Itt körülbelül 250 román halott fedte 
a küzdelem színhelyét. 

A holtak rajvonala.
„Holtak rajvonala” a Brassó-Bertalani 

mélyútban! Ebben a harcban jelentékeny 
szerep jutott ezen zászlóalj Cseh (Lajos) 
hadnagy és Bedő Géza zászlós parancs-
noksága alatt álló géppuska osztagnak. 
(A g. p. o. tisztek brassóiak, a legénység-
nek pedig Székelyföld a hazája.)

A Bertalan vasúti állomástól a még 
életben maradt töredék román csapa-
tok üldöző járőreink által hajtva Ó-Bras-
só városrészbe menekültek, s ott elrej-
tett helyekről, pince, padlás, gyalogsági 
kaszárnya, emeletes házak és kertek-
ből védekezve szívós utcai harcokat 
kezdtek, amely délelőtt 11 órára a mi 
javunkra dőlt el. Számos román hulla 
és több fogoly tanúskodtak honvédeink 
kemény, de sikeres munkájáról.

A 600-as magaslat elfoglalása szin-
tén makacs harcok árán történt, derék 
tüzérségünk eredményes támogatásá-
val. Ezután az ellenség a városba hú-
zódott vissza.

Ezen harcokban, azaz d. e. 7 óráig ösz-
szesen 3 tiszt és 600 fogoly jutott kezünkbe.

Délelőtt 8 óra 30-tól kezdődőleg az ellen-
ség heves ellentámadásokat intézett a vá-

rosban levő tartalékaival a 600-as magaslat 
(Forráshegy) visszafoglalása céljából.

Ez a dandárparancsnokot arra kész-
tette, hogy a Petrán zászlóaljnak a 600-
on egyelőre beásását rendelte el, míg 
a tőle délre küzdő honvéd és északra 
küzdő német zászlóaljak vele a harc-
közben egyenlő magasságba érnek.

A „Honvédtető” elfoglalása.
Délelőtt 11 óra 55-kor érte el a jobb-

szárnyon levő Király zászlóalj (II./301.) 
állandó és szívós harcok között a „Hohe 
Wartet”. Ezen magaslat is erősen meg 
volt szállva az ellenségtől.

A „Hohe Warte”-től keletre levő 712-
es magaslati pont (a városban „Ro-
varhegy – „Raupenberg” név alatt is-
meretes) birtokba vétele harcászati 
szempontból jelentékeny fontossággal 
bírván, a Király zászlóalj megerősíté-
sére a dandártartalékból Garay Géza 
őrnagy a 300. h. gy. ezred II. zászlóal-
jával rendeltetett ki. Ezen csapatoknak 
hősies és nehéz küzdelem árán sikerült 
délután 1 óra 35-kor a 712-es magas-
latot – Rovarhegy – szuronyrohammal 
elfoglalni. Az ellenség itt is igen súlyos 
veszteségeket szenvedett. A harcteret 
átkutató osztagaink mintegy 1000 elhalt 
és sebesült puskáját és egyéb szerel-
vényét szedték össze. Az erdős terület 
hangos volt a súlyos sebeikben vergő-
dő oláh katonák jajgatásaitól. 

Ugyanezen időben a 305. Hon-
védek III. zászlóaljának merész jár-
őrei már a 633-as pontig (Fellegvár 
– Lőpormagazzin) küzdötték magukat 
előre, – dacára, hogy a városban erős 
román osztagok voltak, továbbá, hogy 
ezen időtájt a Czenkhegy lábánál levő 
víztorony és a Bolgárszeg városrészt 
az ellenség még megszállva tartotta.

Délután 2 óra 45-kor az ellenség egy 
erős ellentámadást intézett kb. 3 ezred 
gyalogsággal kevés tüzérségi tűztől tá-
mogatva a Szent Péter és Brassó kö-
zötti síkságon át a porosz 187. h. o. el-
len, mely ezen időben a Szent Péter és 
Brassó közti vasútvonal felé közeledett.

Ezen ellentámadás folytán beállt bi-
zonytalan helyzet dacára a honvéddan-
dár a városon át való küzdelmét a leg-
nagyobb hevességgel folytatta.

Petrán honvédszázados megszáll-
ja a Fellegvárat.

Ezeknek eredményeként délután 3 
óra 5 perckor Petrán százados hon vé-
de inek kezében volt a 633-as magaslat 
(Fellegvár). […]

A gyermekkor az a része az életünk-
nek, amikor mindig, mindent másképp 
akarunk, mint ahogy van. Más az el-
képzelésünk. Szeretnénk végre felnőt-
tek lenni, de nem látjuk a felnőtt korral 
érkező nehézségeket. Sokkal egysze-
rűbbnek látjuk a felnőttkort. Majd mi-
kor felnövünk, észrevesszük, hogy mit 
veszítettünk, és mennyire könnyen és 
érdektelenül hagytuk, hogy elsuhanjon. 
Rájövünk, hogy az elvesztett gyerekko-
runk egyszerű volt, de nagyszerű.

Minden gyerek másképp képzeli el 
a gyermekkorát. Egyesek érdekesnek, 
mások meg unalmasnak tartják. Nem 
minden gyerek akar minél hamarabb 
felnőtt lenni. Néhány gyermek kihasz-
nálja a gyermekkorát, ameddig csak 
tudja. De vannak olyan gyermekek is, 
akik már kiskoruk óta úgy viselkednek, 
mintha már felnőttek lennének. Ezt úgy 
nevezik, hogy „Elrontott gyermekkor”. 

Jó, ha úgy nevelik a gyermeket, mint-
ha három napból állna a gyermekkora. 
Én úgy képzelem ezt el, hogy három 
fázisból áll a gyermekkor. Az első fázis 
eltart attól az időszaktól, amikor még 
annyira kicsi vagy, hogy lábon sem 
tudsz állni és szeretsz bármivel játszani 
egész addig, amíg első osztályos nem 
leszel. Sőt. Az is lehetséges, hogy első 
osztály után is így folytatod másodi-
kos-harmadikos korodig. A második 
fázis akkor kezdődik, amikor már ko-
molyabban veszel egyes dolgokat. Mint 
például a tanulás. Több időt fordítasz a 
tanulásra, mint a játszásra. De attól füg-
getlenül nem hanyagolod el egészen. 
A harmadik fázis meg akkor kezdődik, 
amikor a tanulás mellett még más dol-
gaid is vannak. Sokat idegeskedsz. A 
stressz miatt mar nincs kedved olyan 

dolgokkal foglalkozni, amikkel foglal-
koztál eddig. Mint például az, hogy in-
kább alszol, minthogy kimenj a bará-
taiddal. Ebben a periódusban, ha ki is 
mész a barátokkal, nem úgy viselked-
tek, mint a gyermekek. Sokan szégyell-
nek már 13–14 évesen gyerekesebben 
viselkedni. A komoly viselkedésükkel 
azt próbálják elérni, hogy komolynak 
látszanak. Minél több tevékenységen 
próbálnak részt venni. Próbálnak mi-
nél jobban tanulni akkor is, ha nem 
szeretnek minden tantárgyat. Aktívak 
próbálnak lenni. Néhányan azért visel-
kednek így, mert szeretnek a nézők kö-
zéppontjában lenni. És vannak olyanok 
is, akik bizonyítani akarnak. Bizonyítani 
személyeknek: családtagoknak, jó ba-
rátoknak, tanároknak, és főleg önma-
guknak. Bizonyítani önmaguknak azért 
akarnak, mert tudják, hogy képesek, de 
nem csak feltételeket akarnak, hanem 
bizonyítékokat is. 

Ez a három nap a gyermekkorból 
olyan hamar elsuhan, hogy észre sem 
vesszük. Hihetetlen, hogy mennyire 
nem figyelünk oda az ilyen fontos dol-
gokra. Az is hihetetlen, hogy sokan elég 
könnyedén hagyják, hogy elsuhanjanak 
ezek az évek. És ezek az évek a gyer-
mekévek. Mindig is sok volt a gyermek-
szívű felnőtt. Remélhetőleg, mindenki az 
lesz. A gyermekkorunkat megőrizzük a 
szívünkben, de majd emlékére gondol-
va megbánjuk, hogy csak a szívünkben 
találhatjuk. Mégis, ha nagyon akarjuk, 
felnőtt korban is lehetünk gyerekek. 
Csak ahhoz nem kell szégyellnünk azt, 
hogy 30–40–50 évesen még gyereke-
sen gondolkodunk meg viselkedünk. Ha 
nem szégyelled a múltadat, akkor bármi 
lehetséges. Hinnünk kell magunkban!

Kovács leHel istváN

istóK jáNos eMléKére
(Folytatás előző lapszámunkból.)
Álljon itt Istók János köztéri emlékmű-

veinek listája: Bem, Budapest, 1934; 
Brassai Sámuel, Szeged, 1928; Bubics 
Zsigmond, Kassa, 1902; Csány Lász-
ló, Zalaegerszeg, 1931. október 11.; 
Darnay Béla, Veszprém, 1904; Darnay 
Kálmán, Sümeg, 1904; Darnay Kálmán-
né (Luiszer Karolina), Sümeg; Dégen 
Árpád, Budapest; Dog (fekvő kutya), Bu-
dapest; Fülöp Áron, Székelyudvarhely, 
1909; Gammel Ferenc altábornagy, Bu-
dapest, 1912; Hegedüs Imre, Budapest; 
Hetes Cs. és Kir. Vilmos huszárezred 
első világháborús hősi emlékműve, Bu-
dapest, 1930; Holló Lajos, Budapest, 
1930; Hősi emlék, Gyoma, 1928; Hősi 
emlék, Kunszentmiklós; Hősi emlék, Lo-
vászpatona, 1927; Hősi emlék, Moson; 
Hősi emlék, Sárszentmihály; Hősi em-
lék, Jászalsószentgyörgy; Hősi emlék, 
Mosonmagyaróvár; Hősi emlék, Nagy-
dorog; Hősi emlék, Öcsöd; Hősi halottak 
emlékműve, Cinkota, 1931; Hősök szob-
ra, Győrszentiván; I. világháborús emlék, 
Ősi, 1934; I. világháborús hősi emlék, 
Cinkota, 1931; I. világháborús hősök 
emléke, Rákosfalva, 1925. április 19.; I–
II. világháborús emlékmű, Köröstarcsa; 
Inczédi László, Szarvas, 1912; Jókai 
Mór, Komárom; Kisteleki Ede, Budapest, 
1932; Kossuth Lajos, Várfalva, 1905; 
Lenke-kút, Iglófüred; Luiszer család sír-

emléke, Sümeg; Móra Ferenc, Kiskun-
félegyháza, 1956. május 6.; Nőalak, Bu-
dapest; Peterdi Andor, Budapest; Péterfy 
Sándor, Budapest, 1917; Piroska, Toldi, 
Budapest; Rákóczi, Romhány, 1932; 
Ramasetter Vince, Sümeg, 1907; Sala-
mon Ferenc, Budapest, 1932; Sportnő, 
sportférfi, Budapest, 1928; Széchényi 
Ferenc Gr., Budapest, 1902. november 
26.; Szegedy Róza, Sümeg, 1908; Szent 
László, Budapest; Szőlőművelés, Erdé-
szet, Földművelés, Budapest; Táncsics 
Mihály, Budapest, 1948; Than Károly, 
Budapest, 1915; Turulmadár, Nagykani-
zsa, 1933; Wlasics Gyula, Budapest.

Az erő, a gondolat ereje és a mintázás 
ereje, ez a két jellemzője minden Istók 
szobornak. Az erő százféle megnyilvá-
nulásban. Az eszmei mondanivaló, a 
jellemábrázolás és a kifejezés ereje. Az 
erő apoteózisa. És Istók figurái egy-két 
vonalból tevődnek össze. Hisz Istók már 
magában elvégzi a mélylélektani elem-
zést, s a szoborra már csak az eredmé-
nyek kerülnek. Mennyire kifejezőbbek 
így. Mennyire elevenek ezek a szimbó-
lumok, impressziók. A művész lelkében 
felizzott szenvedélyek egy ujjbegynyi si-
mítással felkerülnek az agyagra. Képze-
letében már készen áll minden, mikor ke-
zébe veszi az agyagot. S a szobron, mint 
egy fényképen, megjelennek a jellemvo-
nások. Istók varázsol az agyagból...


