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Hochbauer Gyula

M á r c i u s i  p r ó b a t é t e l

A Csángó szobor a hosszúfalu-alszegi evangélikus temetőben

Mióta többecskét tudok a sza bad-
ság harc barcasági eseményeiről, azóta 
min den esztendőm nagy próbatételének 
ér zem március 15-ét. Már hónapokkal 
előtte ter vezgetek, építgetem magamban, 
s amint közeledik a nap, egyre inkább telí-
tő döm szorongással: sikerül-e megértetni 
a körülöttem élőkkel, miért fontos, hogy 
pon tosabb képünk legyen erről. Egyre 
gyak rabban érzem e nap végén, hogy 
pró bál kozásom erőtlen volt, noha mindig 
si ke rül abból valami, amit kiterveztem. 

Hogyan hitessem el, hogy ott kell lenni 
már cius 15-én.

Hol is?
Abban a térben, ahova a magyar sza-

bad ságért vállalt harc, küzdelem, munka, 
gon dolkodás tapasztalata felhalmozódott.

Ez a tér igaz kell hogy legyen.
Mert különben nem hihetünk benne.
Nehezen jöhet létre, de bizonyos tar-

ta lom körvonalazhatja. Körvonalazód-
hat, ha kö zelebb kerül hozzánk a 161 
esztendővel eze lőtti próbálkozás. Ha e 
pró bál ko zá sok ból példák rajzolódnak ki, 
amelyeket hi te lesít az akkoriakat velünk 
összekötő idő.

Az itthon már 20 esztendeje egyre 
csak hal mozódó hibáim okozta kudar-
cok el le nére kötelezőnek érzem március 
15-e környékén a magyar szabadság 
nevében végzett cselekedetet, mondott 
szót, gondolt gondolatot... Mert kemény 
próbatétel...

Adalékok az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc barcasági 

vonatkozásaihoz
1. A Magyarvár védműve a június 

20-i tömösi csatakor
Felsőtömöstől mintegy 8 kilométerre 

le fe le van egy, a Tömös jobb partjához 
le hú zódó hegynyúlvány. Ez s a vele szem-
köz ti sziklás oldal csak nagyon keskeny 
át járót biztosít. A szoros két oldalán levő 
me redek, sziklás oldalakat sűrű fenyves 
bo rította (most is). Csak bal felől vezetett 
egy kis, alig járható ösvény. A hegy-
nyúl vány gerincén egy erődítmény állt, 
mely ben öt löveget szereltek fel. Innen jól 
le he tett védeni az összes ide vezető utat. 
Ezt az erődítményt balról egy rőzse kö te-
gek ből rakott homorú alakzatú mellvéd 
foly tatta, emezt meg egy magas, a hegy-
ol dalon felfelé vezető földsánc a hegy 
csú csá ig. Az erődítmény főépülete előtt 

vagy 40 m táválságra egy torlasz emelke-
dett fél körív formában. Ez jobbszárnyával 
a Tö mösre támaszkodott. A folyómedret 
rő zsekötegekből épített magas akadály 
tet te járhatatlanná. A mellvédhez földsánc 
csat lakozott, amelyet egymáshoz közel 
e melt sánckasok tettek biztonságosabban 
véd hetővé. Az utat alaposan vasalt rácsos 
kapu zárta. Ettől jobb felé folytatódott a 
szik lákra támaszkodó mellvéd, amely 
után a hegynek kifele egymásra döntött 
bo ro nák között kövek a sűrű erdőségig.

Ez az erődítés Bem tábornok út mu ta-
tá sai alapján készült olyan céllal, hogy 
na gyobb túlerővel szemben is eredmé-
nyessé te gye az ellenállást.

2. A szabadságharc hány hétfalusi 
vér tanújának emlékére állították a 
Csán  gó szobrot?

A kérdést egyféleképpen válaszolja 
meg maga az 1891-ben emelt emlékkő: 
51. Ennyit írt össze Koós Ferenc Hétfalu 
ko rabeli evangélikus lelkészeitől kért és 
ka pott adatok alapján. (lásd a Brassó 1889 
évi 119 és 121. számait, valamint Koós 
Ferenc: A csángó szobor története, Bras-
só, 1891.). De ugyanez a Koós Fe renc az 
1903-ban kiadott Tanfelügyelői vissza-
emlékezések című cikk gyűj te mé nyé ben 
140 (46. oldal) áldozatot említ, s A csángó 
szobor című írásában (29. ol dal) 120-at. 
Orbán Balázs 52 áldozatot em lít. Borcsa 
Mihály önéletírásában „mint egy 50”-re 
teszi az ártatlan áldozatok szá mát. Hein-
rich Wachner, szász tör té nész (Geschichte 
des Burzenlandes, 69. o.) mintegy 100 
magyar áldozatot említ.

A hitelesnek tekinthető adatok még-
is in kább Koós Ferencéi, mivel ő az 
evan gé likus egyházközségek halotti 
anya köny vei alapján állította össze a 
Brassó már említett számaiban közzétett 
név jegy zékét. Ezt egészíti ki (a kortárs 
lelkész hite lességével) Borcsa Mihály 
egy kézí rá sos bejegyzése Koós Ferenc A 
csángó szo bor története című füzetének 
egy, a Ro mán Tudományos Akadémia 
Ko lozs vá ri Fiókjának könyvtárában őr-
zött pél dá nyában (118031 jelzet). 

E nyomtatványban Borcsa Mihály 4 
kéz írásos bejegyzése található. A 13. oldal 
egyik bejegyzése a 18 bácsfalusi áldozatot 
egé szíti ki eggyel, név szerint az életének 
45. esztendejében megölt Jakab And-
rás sal. Ugyanennek az oldalnak a másik 

be jegy zése a „Dilmoné szász tanár”-t 
ja vít ja ki Dilmont, szász tanácsosra. 
(Az 1848-dik esztendőre kiadott erélyi 
tiszt ség viselők név és címtára a javítás 
sze rin ti tanácsos-nevet említi).

Így az 52 talál az Orbán Balázs ada tá-
val, ami nem is különös, hiszen tudjuk, 
hogy Borcsa Mihály volt Orbán Balázs 
leg fontosabb hétfalusi adatközlője.

Ám ez az adat még tovább pontosít-
ható hite lesen, ugyanis Koós Ferenc az 
1848-as hétfalusi „vértanukról” adatokat 
csu pán az evangélikus lelkészektől kért 
és ka pott. Elhanyagolta a türkösi római 
ka to likus anyakönyv ide vonatkozó 
adatait. Ezek szerint még két hétfalusi 
neve kí ván kozik ide: a bácsfalusi Gossuj 
Andrásé és a türkösi Szabó Ágnesé: 

„Gossuj András 40 éves, megöletett a 
zene bonáskodó oláhok által Karácsony 
szom batján, kínosan halt meg 1848. dec. 
23-án és temettetett Türkösben dec. 27-én.”

„Szabó Ágnes 53 éve türkösi római 
kato likus, meggyilkoltatva a muszka 
hor dá tul a tömösi völgyben. 1849 június 
25-én temette el Molnár József.”

Ez így eddig 54 hétfalusi.
De ugyanennek a vérengzésnek bo-

do lai áldozatai is voltak: a 40 éves Virág 
Ka talin, a 27 éves Farkas József, a 27 éves 
Dudás János, a 19 éves Barta György, a 
29 éves Farkas és Tar Mihály 22 éves és a 
8 éves Veres György. (A vé res karácsony 
emlékműve előtt értük is imádkozzunk!)

Mi is történt Hétfaluban 1848 de cem-
be rében? Ebbe eddig már bepillanthatunk 
Koós Ferenc, Orbán Balázs, Borcsa 
Mi hály szemével. Nézzük, hogyan látta 
mind ezt egy, az eseményekkel kortárs 
bras sói szász értelmiségi, Karl Thiess:

„[...] December 14. Csütörtökön a 
ro mán népfelkelő a közeli hétfalusiakat 
go no szul kirabolták, kifosztották, az 
ottani ma gyaroknak, akik többségükben 
gya nú sak voltak, a marháikat elhajtották 
és több he lyen gyújtogattak. 5 helységben 
gyúlt ki a tűz ugyanabban az időben. 
Milyen szo morú látvány. Mivel ezekben 
a fal vak ban a lakosság kevert, a románok 
és ma gyarok kölcsönösen kárt akarnak 
o koz ni egymásnak, ahogy a háborús kö-
rül mények alakulnak. Sajnos emellett a 
ma gyarok hűtlenek voltak és titokban a 
Szé kelyek ügyét követték, éjjel össze jö-
ve teleket tartottak és követeket küldtek a 
Székelyföldre.

Ma hallottuk, hogy a bátor lovag, He-
idte, Kö pecnél a székelyek nagy seregét 
kevés em berrel december 5. és 8-án meg-
tá mad ta és sok a halott és a sebesült. Hogy 
Kö pec lángokban állott, kifosztották és 
gyil koltak, azt a bátor őrnagy nem tudta 
meg akadályozni, ellenben az ellenséget 
sakk ban tartotta és az ő érdeme, hogy a 
ma gyarok és a székelyek a Barcaságon 
nem tudtak egyesülni.

December 18. Ezekben a napokban 
mind több és több cs. katonaság jött a Bar-
caságba, ami nyugtalanította az egész né-
pességet. Remélték, hogy egy erős ütés sel 
véget lehet vetni az egész viszály nak.

December 19. Mióta a székelyek a 
Barcaság helységeiben tanyáztak, tábort 
ütöttek Pürkerecen is és keresztül por-
tyáz ták innen Hétfalu más helységeit. Egy 
ilyen alkalommal – többnyire a hét fa lusi 
magyarok ösztönzésére, – a ma gukra 
hagyott (őrizetlen) románok közül kb. 
100 személyt megöltek.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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M á r c i u s i  p r ó b a t é t e l
Egy szabadságharcos gyerek és egy 

ellenséges tábornok
Az 1848-as szabadságharcban tizen éve-

sek is részt vettek, ilyen volt a cser nát falusi 
15 éves Kelemen György is.

Fiatal kora miatt nem akarták felvenni a 
126. hétfalusi zászlóaljba. Ezért fel ke res te 
a századost, aki elfogadta.

Fogarasnál volt az első csatájuk, amikor 
az oroszok több társával együtt elfogták és 
bevitték a várba.

Az ellenséges tábornok, Lüders éppen ar ra 
járt és megtudta, hogy egy 15 éves gye rek is 
fogságban van. Magához hívat ta.

A fiú azt gondolta, hogy ez lesz élete 
utol só napja. Azt is tudta, hogy ruhája sza-
kadt, rongyos és véres, így nem lehet egy 
tá bornok elé állni. Nekifogott, kisimította, 
meg tisztította, még egy társát is megkérte, 
hogy segítsen ebben.

Amikor vitték a katonák, belül resz-
ket ve, kívül bátorságot erőltetve magára 
vár ta, hogy mi lesz. Úgy állt a tábornok 
elé, mint aki büszke, hogy a szabadság-
harcban részt vett, de aki nem tudja, mi 
lesz most vele.

A tábornok végigmustrálta és benyúlt 
a zsebébe, majd előrántott egy muszka 
pénzt, egy rubelt, és megajándékozta a 
fiút vele.

(Fogalmaztam Kelemen György 
adatai alapján)

Miklós Botond, V. osztály
Zajzoni Rab István Középiskola, Négy-

falu
*

Hogy mentették meg a Fekete- 
templom harangját?

Az erdélyi 1848-1849-es szabad ságharc 
híres ágyúöntője Gábor Áron volt. Egy 
a nyaggyűjtő katonatisztje Brassó kör nyé-
kén járt és meghallotta a Fekete-templom 
ha rangjának mély kongását. Ebből úgy 
gondolta, hogy két ágyút is lehet önteni.

El ment a szász paphoz, aki elküldte a 
haran gozóhoz. Annak a tiszt azt mondta, 
hogy kell egy ács, aki állványt tervezzen a 
ha rang levételéhez. A harangozó elküldte 
egy Haupt nevű ácshoz.

Az ács így szólt:
– Nézze meg a templom falát! Ilyen ma-

gas állványnak kell 30 szekér fa! Ho zas son 
a tiszt úr 30 szekér fát és meg csi ná lom.

A tiszt vonakodott, végül beleegyezett. 
Erre az ács új kifogást talált ki:

– Egyedül ekkora állványt egy évig ra-
kok össze. Hozasson a tiszt úr nekem két 
tu cat ácsot!

A katona nehezen, de ebbe is be le e gye zett.
Az ács erre azt mondta:
– Nézze meg a harangot, milyen nagy. 

Le kell bontani a tornyot, hogy kiférjen.
A tiszt megijedt, hogy a város népe 

fel há borodik, ha lebontja a templom 
tornyát és elment.

Így menekült meg a Fekete-templom 
harangja.

(Heinrich Wachner krónikás egy mon-

data alapján)
Miklós Botond, V. osztály

Zajzoni Rab István Középiskola, 
Négyfalu

A tömösi csata (1848-as történet)
Az oroszok elindultak Havasalföld felöl 

a Barcaságban lakó magyarok ellen.
Mikor Szinaja és Predeál környékén 

voltak, az ott őrségen lévő magyarok már 
észrevettek közeledésüket. Ahogy jöttek 
lefelé a szoroson, egy összecsapáskor az 
ajtai Péterffy Sándor egy kozák ezredest 
kettévágott a kardjával. Erre bosszút 
es küd tek a kozákok és még vadabbul 
kezdtek harcolni. Amikor a Magyar-vár 
felé közeledett az osztrákokkal egyesült 
orosz sereg, a magyarok felállították a 
Gá bor Áron által készített három ágyút és 
megpróbáltak ellenállni a tízszeres túle rő-
nek, de nem sikerült, mert egy rozsnyói és 
egy predeáli román egy sereget ve zé reltek 
hátukba, másfelől egy brassói szász erdész 
rejtekutakon egy másik csapatot. A hátba 
támadott honvédek nem tudtak ellenállni. 
Visszavonulásuk köz ben többször is meg-
sebesült ezre de sük, Kis Sándor, akinek a 
lovát is kilőtték alóla. Ahhoz, hogy tovább 
irányíthassa a csatát, egy tábori székre 
ültették, és a magasba emelték, hogy 
hallatszodjon a szava.

Végül Kis Sándort a bolnoki aljában 
lé vő forrás környékén elfogták. A hon-
vé dek nagyobb része Háromszék felé 
me nekült, hogy az ottaniakkal egyesülve 
szer vezzék a további ellenállást, és  pá-
ran  Hétfaluba, akik között volt Sükösd 
Sámuel uzoni református lelkész is. Őt 
Hosszúfalu határában a mezőn szúrta volt 
le egy kozák dsidás.

Szőrnyi Szilárd, VII. osztály
Zajzoni Rab István Középiskola, 

Négyfalu

Fogadalom
Március 15-én, a magyar sza bad ság 

szent ünnepén a magyar nemzet tag jaként 
fogadom: Nemzetemhez, szü lőföldemhez 
mindig hű maradok. Anya nyelvemet, 
hagyományainkat meg őrizem és gyer-
mekeimnek is áta dom. Ünnepeinket 
megtartom, más né pek ünnepeit tisztelet-
ben tartom. A sza badsághoz, az értelmes 
élethez való jo gommal mindig élni fogok, 
em ber tár saim jogait tiszteletben tartom. 
Val lá somat gyakorolva őrzöm meg, és 
hir de tem a lelkiismeret szabadságát. Em-
be ri méltóságomat minden körül mé nyek 
között megőrzöm, és soha senkit meg 
nem alázok. Úgy élek, és járok a vi lág ban, 
hogy munkámmal hasznára le gyek és se 
magamra, se családomra, se nemzetemre 
soha szégyent ne hozzak.

Isten engem úgy segéljen! Ámen! 
Éljen a Világszabadság!

Diáksarok

Iskolások mondaszerű történetei

Szemerjai Károly emléke Krizbán

(Folytatás az első oldalról.)
Az elfogott és a székelyek által Tat ran-

gon bezárt Molth, bátran keresztül vágott 
és az ellenségnek sok kárt okozott.

December 20. Általában most Hét fa-
luban sok csatározás volt.

Ezekben a napokban kellett meg kez dőd-
jön a támadás Háromszék felé. Na gyon 
vártuk ezeket a napokat. Mégis a vi haros és 
fagyos idő miatt ez elha lasz tó dott.

Nagy volt a hideg, csütörtökön, 21-én 
19 volt.

Polgárőrség és katonaság nehéz őr-
séget állt Bolonyánál és az Óvárosban, 
amely 2500 lépés volt. /.../

December 22. Pénteken a császáriak 
Föld várnál megtámadták a lázadó szé ke-
lye ket, kb. 100-an elestek és sokkal többen 
meg sebesültek közülük. A kartársak, me-
lyek kel az ellenséget köszöntötték, hasz nos 
munkát végeztek.

December 23. Szombaton egy része a 
román népfelkelőknek lejött Brassó fel ső 
külvárosából (Bolgárszeg) és Hét fa lu-
ból a most megnevezett helységbe, hová 
a szabadcsapat követte őket. A román 
nép felkelők sokakat megöltek, akiket 
hatal mukba tudtak keríteni, bementek a 
laká sokba, ahol lövöldöztek, fosztogattak, 
abla kokat és bútorzatot törtek.

Bácsfalu előtt őrség állott, 8-an voltak, 
hét falusi magyarok, akiket valamennyit 
le mé szároltak, mialatt egy szakasz a nép-
fel kelőkből egy mellékutcán keresztül a 
fa luba nyomult és a meglepett őrséget 
hát ba  támadta. Egyet közülük nem ért 
halálos lö vés, mikor ez megtört erővel 
nehezen felemelkedett, egy furkósbottal 
olyant ütöttek a fejére, hogy az agya 
szét loccsant. Mikor a szabadcsapat, mely 
u tá nuk jött, ezt a rémtettet meglátta, ha-
son ló módon raboltak és fosztogattak. 
/.../

Több század a császáriakból ezekben 
a napokban Tatrang és Bodola felé por-
tyá zott és onnan Prázsmárra, ahonnan az 
ellen ség a császáriak közeledtére azonnal 
el vonult. Utóbbiak visszatértekor por tyá-
zá sukról Brassóba, hívatlan vendégeket 
ta láltak a vásártéren, nagyon furfango-
san, de bátorság nélkül. [...]”

3. A fogarasi csata
A hétfalusiak zászlóalját (126. zászlóalj) 

Fo garas védelmére rendelték. Az itteni 
ese ményekről több forrás is beszámol. 
Néz zük, hogyan élte meg ezeket egy orosz 
tiszt: „[...] Mielőtt elindultunk volna Nagy-
sze benhez, a hadtestparancsnok jú lius 
12-én Földvárról átment Brassóba.

Közben az elővéd, élén Engelhardt 
tá bor  nokkal parancsot kapott arra, hogy 
in dul jon Fogarasra, vegye be a várost 
és a fel  legvárat, s a környéken gyűjtsön 
é lel met a különítmény többi csapatának. 
Csa pa   taink élelmezésének megkönnyítése 
cél  jából az elővédet kiegészítették a mod li-
ni gyalogezreddel és a 4. közepes ü teg gel, 
így összesen 8 zászlóaljból, 8 lo vas szá-
zadból, 20 lövegből és 4 kozák szot nyá ból 
állt. Július 11-én átvonult Sár kány hoz. 
Engelhardt tábornok az érkezés után 
nyomban kiadta a parancsot, hogy a ka to -
nák láncban fogják körül a falut, ne hogy 
hírt vihessen valaki Fogarasba az oro szok 
közeledéséről, kozák előőrsöt pedig csak 
annyit állított ki, amennyivel ma gát a vá-
ratlan rajtaütéstől megóvhatta. A kozákok 
a magyarok között meg-meg is métlődő 
előőrsi csatározások alapján erre ugyanis 
számítani lehetett. A kozá kok gyakran 
előmerészkedtek Sárkányig, a magyar 
előőrsöket elkergették. Nap nyug táig 
Sárkányban maradtak, s csak éj szakára 
tértek vissza az elővéd Per sány nál húzó-
dó láncához. Az elővéd elő nyo mulását 
megelőző napon mindezt szán dékosan 
megismételték, s mikor jú li us 11-én az elő-
véd Sárkányt elérte, a ko zákokat, ha fel is 
figyeltek rájuk, min den ki a szokásos por-
tyázóknak vélte. A Fo garast megszállva 
tartó nyolcszáz fős, négy löveggel ellátott 
magyar csapat igen csak helytelenül foglalt 
állást. Az ellen ség sánccal körülvett tábora 
a város előtt volt, s azt gondolták róla, hogy 
a sán cok tökéletesen biztonságossá teszik.

Brassót Fogarastól egy hegynyúlvány 
vá lasztja el, amely arra kényszeríti 
az északról délnek folyó Oltot, hogy 
forduljon észak felé Köpecig, azután 
megkerülve a hegynyúlványt, nyugatnak 
folytassa útját. 

(Folytatás a 3. oldalon.)
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(Folytatás a 2. oldalról.)
Ezt az elég magas hegyet erdő borítja. 

A kaptató Feketehalomnál kezdődik, s a 
leg nehezebb útszakasz a hágón Vledény és 
Persány között van. A lejtő aztán Sár ká nyig 
tart. Ez a falu már az Olt völ gyé ben fekszik, 
s innen tovább Fogarasig 14 versz tán át az 
út nyílt térségen vezet keresz tül. Brassótól 
Nagyszebenig kitűnő az országút, amely-
ből egy leágazás vezet a Vö rös to ro nyi-
szoroson át Havasalföld határáig.

Engelhardt tábornok a biztos siker ér de-
kében, és azért, hogy az ellenség ne tud jon 
büntetlenül távozni, úgy határozott, hogy 
teljesen körülkeríti a várost, és meg le-
petésszerű támadást indít ellene. Ahogy 
jú lius 11-én este megérkezett Sárkányba, 
az éj beköszöntével a nassaui herceg őfel-
sé ge nevét viselő ulánusezredet egy vo-
las üteg egy osztályával az Olthoz küldte, 
hogy gázlón keljen át rajta. A kozákákat 
a nagyszebeni úton Bethlenbe rendelte, 
hogy így két oldalról lehessen fogarast 
meg támadni, méghozzá egyszerre a 
gya log ság Sárkány felől indított táma-
dásával. Éj szaka a gyalogság felvonult 
a városhoz, két vonalban, mindegyikben 
egy ezreddel és egy üteggel, felfejlődött, 
s hajnalban erő ink mindhárom irányból 
heves tá ma dást indítottak az ellenség 
ellen. A ma gya rok leadtak néhány ágyú-
lövést és a vá rosba menekültek, ugyanis 
akár jobbra ro hantak az Olt hídjához, 
akár balra, akár a vár felé, mindenhol 
kozákokkal és ulá nu sokkal találták 
magukat szembe. Nyolc százan voltak, s  
miközben tá ma dá sunkat megpróbálták 
feltartóztatni, két szá zan elestek közülük, 
több mint négy szá zan fogságba estek, a 
többiek pedig szer tefutottak. Fogságba 
került parancs no kuk, Móricz őrnagy is, 
rajta kivül két törzs tiszt, kilenc főtiszt 
meg egy pap. Kezünk be került mind a 
négy lövegük, az egész szekérvonat meg 
az irattár is. A fel leg várban jelentős kész-
letekre buk kan tunk. Engelhadt tábornok 
bölcs tervének, a hajnali gyors és váratlan 
rohamnak kö szön hetően a mi vesztesé-
günk igen cse kély volt. [...]”

Az 1849/49-es forradalom és sza bad-
ság harc orosz emlékiratirodalmának 

Hochbauer Gyula

M á r c i u s i  p r ó b a t é t e l

Orosz csapatok Fogarasnál 1849. július 12-én. Ide volt kivezényelve a 126. 
hétfalusi csángó zászlóalj. 

ma gyar fordítója és szakértője, Rosonczy 
Il di kó tolmácsolta Artur Adamovics Nye-
po kojcsickij szövegét, amely számomra 
az utóbbi évek egyik legmaradandóbb 
könyv élménye.

4. 2009. március 15-ike
Ami sikerült:
37 versmondó vett részt ez alkalommal 

már tízedszer megszervezett (az RMDSZ 
négy falusi szervezete támogatta) sza va ló-
versenyen. A legügyesebb vers mon dók 
vasárnap, március 15-én Hétfalu evan-
gélikus, római katolikus és refor má tus 
templomaiban teremtettek az ünnep hez 
méltó hangulatot.

A Zajzoni Rab István Középiskola 
diák ta nácsa idén is megtartotta diákok 
szer vez te történelmi vetélkedőjét.

A 11 éve felnőtteknek szervezett ünnepi 
za rándoklat mintájára (Bálint Ferenc ta-
nár úr kezdeményezésére) iskolásoknak 
hir detett rendezvénysorral be ké rez ked-
tünk az RMDSZ négyfalusi szer ve ze-
té nek rendezvénysorozatába. A megye 
településéről (Alsó-Rákos, Krizba, Bar-
ca újfalu, Bodola, Brassó, Tatrang, Zajzon, 
Pür kerec, Türkös, Csernátfalu, Hosszú-
fa lu, Fűrészmező) kilenc küldöttségbe 
szer veződve 84 diák gyakorolta, hogyan 
ünne pelhet méltóan, tartalmasan a ma gyar 
szabadság napján. Ebbe a ren dez vény be 
kapcsolódott be a környék felnőtt lakos-
sága is a következő események sze rint: 

Tömösön: Küldöttfogadás a pallónál 
(cser készek), felállás; A Magyar Him-
nusz elé neklése; Köszöntő (Jónás András 
al pol gármester); Köszöntők (megyei 
elöl já rók, követségi küldött); Miatyánk 
(kö zö sen); Gyertyagyújtás a következő 
rend ben: alsórákosi küldöttség, krizbai 
kül dött ség, barcaújfalusi küldöttség, 
bodolai küldöttség, brassói küldöttség, 
tatrang-zajzon-pürkereci küldöttség, 
fűrészmezei küldöttség, hosszúfalusi 
küldöttség, négyfalusi küldöttség; Szaval 
Fejér Sándor, a Zajzoni Rab István Kö-
zépiskola XIII. osztályos diákja; Anya-
nyelvünk, kultúránk, hagyományaink, 
értékeink megőrzésére esküszünk. Az 
eskütételt vezeti Bartha Judit, a tatrangi 

iskola magyar tagozatának tanárnője; Ko-
ritár Károly, majd Lay Imre urak ünnepi 
sza vai; Koszorúzás; Lángvétel az em-
lék mű től; A Székely Himnusz éneklése.

Hosszúfaluban: Ko szo rú zás a hosszú-
fa lusi Petőfi-szobornál; A hosszúfalusi 
em lékműnél: Köszöntés; Himnusz; Far-
kas Anna, Brassó megyei RMDSZ-es 
kép viselő ünnepi beszéde; „Egy lángot 
a dok, ápold, add tovább” (gyertyagyúj-
tás Re ményik-szöveg mellett); Bartha 

Judit ta nárnő alkalmi verse; Koszorúzás; 
Kossuth Lajos az üzente; Felvonulás 
Fűrész mezőre; Műsorrend Fűrészmezőn 
a Csángó-házban: Bevezető beszéd; Bá-
lint Ferenc filmje A Barcaság 1848-49-es 
emlékhelyei; A küldöttek sza bad ság harc-
cal kapcsolatos, lakókörzetükben ké szí tett 
fényképeinek kivetítése; Kovács Lehel 
István Istók János 1848-cal kap cso latos 
szobrairól készített képeket vetít; Sza bad 
beszélgetés, ismerkedés; Kínálgatás.

Bencze Mihály

A  B a r c a s á g  ő s i  h a n g s z e r e i
(Folytatás előző lapszámunkból.)
A középkor hangszereinek egy része 

a ke resztes háborúk által került Nyugat-
Eu ró pába.

A Barcaságon ismert volt a tárogató, 
ami keleti örökségünk. Ataisz után a su-
mér Ur városában található a legrégebbi 
pél dány. Belső-Ázsia magyari népei közül 
az ujguroké teljesen megegyezik a ma-
gyar tárogatóval. Éles, rendkívüli hang e-
re je miatt a hadseregben is használták. A 
Rá kóczi-szabadságharc jelképe lett, an-
nak leverése után az osztrákok betiltották. 
A Barcaságról ekkor szorult ki. A 19. szá-
zad ra Schunda József felújította, kor sze-
rű sítette. A tilinkó keleti örökségünk, nyu-
ga ton ismeretlen, de a moldvai csángók 
nép szerű hangszere maradt. A cserépsíp 
4–6 lyukú cserépből készített kerekded 
síp, szintén ősi magyar hangszer, a 9–10. 
szá zadi magyarországi leletei ismertek. 
A suméroknál is fennmaradt. Vizet töltve 
be le bugyogó, csicsergő hangja van. Tor-
ma Zsófia és Badinyi Joós Ferenc szerint 
a Kárpát-medencéből 12000 éve kirajzott 
ma gyarság már használta. Üzletesített vál-
tozata a vásárainkon még meg ta lál ha tó. 
Gyerekkoromban a csernátfalusi Vá sár 
utcában zajlottak a heti vásárok, las san 
ezt is beszüntették. Ekkor vásá rol tam 
utoljára a szülőfalumban cse rép sí pot. 
Még Székelyföldön megtalálhatók, Ko-
rond bővelkedik a változataiban.

A furulya a pásztorok ősi hangszere, a 
ma gyar furulyák keleti mását ma is hasz-
nál ják a Gobi sivatag peremén. Az Ordosz 
mel letti Bálvány-hegy i(az erdélyi Bál vá-
nyos és a közelebbi Bolnok mágus köz-
pon tok elődje) egyik táltosközpontjában 
ké pezték ki a furulyásokat. A barcasági 
Tat rang vizének a legendája azt mondja, 
hogy a gyönyörű Bacsó Anna nem tudott 
iga zán örülni a szépségének, mert átok 
ült az életén. Apja akarata ellenére ment 
az urához, egy juhászhoz, aki a Csukás 
fü ves oldalain legeltette a juhait. En ge det-
lenségéért a tündér elátkozta, hogy csak 
akkor láthatja szerelmes férjeúrát, ami-
kor az néhanapján lejön a havasról. Neki 
nem szabad a Csukásra fölmennie, é telt, 
szeretetet vinni urának. Anna meg szeg te 
az átkot, elment urához, de a Csu ká son 
szörnyű vihar támadt, és a villám úgy 
csapott le, hogy Anna sziklává vál to zott. 
Furulyázva közeledett az új sziklához 
An na férje, megbámulta az új sziklát, és 
elá mult azon, hogy a kőnek éppen olyan 
alak ja van, mint az ő feleségének. Elfogta 
szí vét a vágyakozás, a sziklához érve ke-
ser gő nótát furulyázott. Ahogy véget ért a 

nóta, a szikla- asszony szíve meg sza kadt, 
megeredt a könnye olyan erősen, hogy 
egy akkora patak lett belőle mint a Tat-
rang vize. A Bacsó családnév ősi ma gyar 
örökség, az avar települések ismert ne ve, 
vezért, főembert jelent.

A fuvolát csak mi hoztuk Európába, 
a ket tős furulya, már az Ur városából 
is mert a sumér kultúrában, hasonlóan 
Egyip tomban is. A Kárpát-medence avar 
sír jaiban találtak madárcsontból készült 
ket tős sípot, melyet Csajághy György 
meg szólaltatott, és a régi stílusú, ötfokú 
ma gyar népdalok tökéletesen lejátsz ha-
tók. A csángóknál maradt fönt. Szintén 
a Kár pát-medencében leltek 36 000 éves 
med vecsont sípot, melyen Horsch Sándor 
tö kéletesen játsza a magyar népdalokat. Ő 
is igazolta Varga Csaba a magyar nyelv 
és zenére vonatkozó állítását, miszerint 
ez az ősnyelv és zene, ebből vezethető 
le a világ többi nyelve és zenéje. A duda 
ha di hangszer volt, pásztorok el ma rad ha-
tat lan zeneszerszáma, de templomokban, 
ke resztelőkön, lakodalmakon is szólt a 
duda. Ataisz, illetve Ordosz emlékei közt 
is megvan, Európának mi adtuk át. A kö-
csög duda csak a mi ősi hangszerünk, a 
cse rép fazék száját disznóhólyagból vagy 
vé kony bőrből készült membránnal kötik 
be. A membrán közepéhez 1–2 arasznyi 
hosszúságú nádcsövet rögzítenek, a 
nádat ned ves vagy gyantázott ujjakkal 
dörzsölik. A membrán átveszi és felerő-
síti a rezgést, mor gó hangot ad. Regösök 
hangszere. A kolomp állatcsordák jelölése 
mellet a tál tosok szertartásaihoz tartozott. 
A ko lomp hoz csengők, csengettyűk is tar-
toz tak, amiket az ordoszi hunszövetség is 
em lít, ezek szakrális használatát rögzítette 
a bar casági Borica. A láncosbot, nem más 
mint a botra erősített lánc, földhöz ve re-
get ve dübög, csörög. Regölésnél, bet le-
he me zésnél használják az énekek rit mus-
kí séretéhez. A búgattyú, egy madzagra 
kö tött falap, amely forgatva-pörgetve 
búg-zúg. A kerepelő őse a zúgófa, vagy 
ü völtő bika, ami az ősök hangját utánozta 
a táltos révüléseknél.

A húros hangszerek, ataiszi, ordoszi, 
azaz magyar eredetűek. A lószőr al kal ma-
zása nyilvánvaló volt a lovas népeknél. Az 
első vonósok feje lófejet formázott, ló szőr 
vonóval, más néven nyirettyűvel szó-
laltatták meg őket. Az arabok a per zsák-
tól vették át. A hegedű a hejgetés szó ból 
származik, hejgető, hejgedű alak ban. A 
gyímesi hegedűkön egy ötödik zen gő húrt 
is használnak.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Bencze Mihály

A  B a r c a s á g  ő s i  h a n g s z e r e i
(Folytatás a 3. oldalról.) 
Az első világháború után messze földön 

is mert volt a hétfalusi Vak Ferenc he ge-
dű virtúoz. A kürt ősi magyar hangszer, 
kü lönleges figyelmet biztosít neki a Kürt-
gyar mat törzsnév, Lehel kürtje, a vér szer-
ző dés ivókürtje, és a régi ábrázolásokon a 
kürt rangjelző szerepe. Szakrális szerepe 
mel lett, a hadsereg és a pásztorok ősi 
hang szere. Felületének díszítése a népi 
kép zőművészet remekei. A cimbalom 
szin tén ősi magyar hangszer, a két világ-
há ború között még használták a hétfalusi 
ze nekarok. Ma is a magyarok a világ 
leg jobb cimbalmosai. A dob az ordoszi 
tál tos iskola elengedhetetlen hangszere. 
Ő se ink a ló két oldalára erősítették az üst-
do bokat, így játszottak rajtunk. Táltosaink 
transz cendentális kelléke. Már Szent 
Ist ván kezdte tiltani, végül az osztrákok 
1767-ben a hadseregbeli alkalmazását 
be szün tet  ték. Azóta a szimfonikus zene-
karok hasz  nálják, a népzenéből kihalt. A 
szitadob az ősi magyar táltosok és má-
gusok szer tar tá sainak kelléke, a csángó 
testvéreink még használják. A moldvai 
csángóinknál még használják a bikát, a 
dorombot, de a bar casági csángóknál már 
rég el fe lej tet ték. A cintányér, hun, avar, 
magyar hang szer, a hadseregben használ-
ták leginkább. Ba rabási László történész 
kutatásai sze rint, a Kárpát-medencén kívül 
Ázsiában, Af rikában, Észak- és Dél-Ame-
rikában élő csángó népek történelmi 
hangszerei is megegyeznek, akár csak a 
nép vi se le tük.

Az orgona előfutárai az ataiszi pánsípok 
és a tömlővel ellátott dudák voltak. A 24 
Hun Szövetség a szájorgonát már ismerte, 
ez Kínában és a Távol-Keleten ma is lé-
te ző fúvós hangszer. Lényegük, hogy a 
sí poknak közös légkamrájuk van, melybe 
a játékos a levegőt fújja, és a sípokon lévő 
nyílás befogásakor megszólal az adott síp, 
akár több is egyidőben, polifon játékot 
is le hetővé téve. Legrégibb, valóban 
orgo ná nak nevezhető hangszer az ókori 
vízi or gona, a hidraulosz. A 4. századtól a 
víziorgona hidraulikus nyomáskiegyenlí-
tő szer kezete helyett egyre inkább a tisztán 
pneumatikus rendszer került előtérbe. A 9. 
században kezdték az orgonát az egy há zi 
zene céljaira használni, a 10. szá zad ban 
készültek az első nagyobb, szekrény alakú 
orgonák. A pedálsort a 14. században al-
kalmazták először. A szél lá da, a fújtató és 
a traktúra tö ké le te sí té sé vel vált az orgona 
a szó valódi értel mé ben hangszerré, és 
első fénykorát a barokk ban élte. Ebben 
nagy szerepe volt a páratlan orgonista, Jo-
hann Sebastian Bach és a kiváló orgona-
építő, Gottfried Sil bermann (1683–1753) 
együtt mű kö dé sé nek. A pneumatikus 
traktúra a 19. szá zad elején, az elektromos 
a század végén ter jedt el. Ezek lehetővé 
tették hatalmas mé retű orgonák építését, 
melyeket a zene ro mantikus korszaka 
igényelt. Az orgona volt az egyetlen 
hangszer, amelyet az egy ház nem tiltott 
be a középkorban, és a ké sőbbiekben is 
jellemzően templomi hang szer maradt.

Apácán az orgonát 1886-ban a sze-

Orbán József tiszttartó, 48-as honvéd sírja Bodolán

gedi Sau kenik János építette, Krizbán 
1853-ban Mäywald Hendrich építette, 
aki a Fe ke te-templom orgonaépítőjének 
volt a ta nít ványa, Barcaújfaluban 1752-
ben épí tet ték az orgonát, de az 1916-os 
oláh be tö réskor szétszedték és csak 
1923-ban sze relték újra össze. A brassói 
magyar evan gélikus templom orgonáját 
id.Schneider Péter építette 1636-ban, 
ami egyi dős a Fekete-templom berlini 
Buch holz orgonájával. Szomorú, hogy 
ezt a tényt elhallgatják a hivatalosak, és 
csak a Fe kete-templomnak a reklámjával 
fog lal koznak. Bácsfalu egyik 1848-as 
hí res sé ge Simon István volt, aki a Bach 
kor szak elől menekülve Bukarestben vált 
hí res sé vendégfogadójával, és a ke res ke-
del mi szellemével. Idős korára hazatért 
Bács faluba, ahol 1898-ban a környéken 
első ként bevezette a facsöves víz ve ze té-
ket. A bácsfalusi kultúrház alatt, a temp-
lom  melletti régi temető helyezkedett el. 
Simon István a temetőt új területtel bő-
ví tet te, ahol a sorbatemetkezést próbálta 
meg honosítani. Munkásságát magyar 
ál la mi kitűntetéssel honorálták. Érdeme-
iért a mostani Új utca az ő nevét viselte, 
amit il lene újra visszaigényelni. Bácsfalu 
1814-be n épült orgonáját 1893-ban lecse-
rélték és átadták Hosszúfalu-Fűrészmező 
fris sen épült templomának, és átvették a 
cser nátfalusi orgonát, aminek az össze-
ál lítását Simon István, az előző Simon 
Ist ván unokatestvére finanszírozta. Az 
or go nista Simon Gyula volt. Oltárát a 
szent pé teri szász egyház adta ajándékba, 
majd 1910-ben Borcsa Mihály új oltárké-
pet ado mányozott. Türkösben az orgona 
1910-ben épült. Csernátfaluban a régi 
or go nát 1891-ben cserélték le és átadták 
Bács falunak. Az új orgonát Dangl Antal 
épí tette. Alszegben az új orgona 1891-ben 
épült. Felszeg pedig 1899-ben meg kap ja a 
bácsfalusi orgonát. Tatrangon az or gonát 
1856-ban Nagy József építette, Zaj zonban 
a régi oldalorgona helyett 1838-ban épí-
tették az újat. Pürkerec 1883-ban Fejér 
Gyula lelkész köz ben já rá sára megkapja 
a brassói kolostorutcai ró mai katolikus 
templom orgonáját. A Bar ca ság híres 
kántortanítókkal és kán to rok kal rendel-
kezett. Fontosabbak a kö vet ke zők voltak, 
Apácán: Varga Olga, Simon Vi ola, Bölöni 
Margit, Krájcsovits Izabella, Szi lágyi 
Márton, Kovács Károly, Koródi Sá muel, 
Mátyás István, Rosondai János, Ba log 
Mihály, Köpe János, Sárai Mihály – ő 
1799-ben kezdte –, Krizbán: Mitea Adél, 
Nagy Adél Erika, Illyés Enikő, Sala Ida, 
Máté Karola, Domokos Gyula, Osgyáni 
István, Barcaújfaluban: András Csilla, 
Jakab Piroka, Csibi István, Jámbor Má-
ria, Nagy Sándor, Dani Mária, Kop pán di 
Péter, Line Márton, Brassóban: Ko vács 
Klára Ildikó, Raduch Magda Irén, Bálint 
Mihály kántortanító és is ko la igazgató, 
Bácsfaluban: Gyerkó András, Papp 
Margit, Gillich Rita, Bacsó Anna, Si mon 
András, Szotyori József, Kocsis Já nos, 
Türkösben: Fogarasi Vilma, Gödri Já nos, 
Csernátfaluban: Mátyás Ernő, Kiss Eme-
se Mária, Kanabé Gyárfás, Alszegben: 

Papp Magda, Kerekes Sára, Sipos Dóra, 
Felszegben: Kajcsa Tünde, Ko vács Klára, 
Bíró Emilía, Molnár József, Tat rangon: 
Tamás Ildikó, Bálint Jutka, Mezei-Vitos 
Margit, Dinka Csuka István, Zaj zonban: 
Mikes Márta, Taizs István, Rab Csilla, 
Bálint János – kántortanító, aki Petroz-
sényből tért haza –, Mátyás Etel ka, Pajor 
László, Pajor Árpád, Pür ke recen: ifj. 
Mátyás Etelka, Mátyás Etel ka, Barkó 
András, Deák János.

A brassói szászok jobbágyaként, a 
bar ca sági csángók sorra elveszítették a 
régi ősi hangszereiket, táncaikat, zene tu-
dá su kat. Az evangélikus vallás, a német 
nyelv és kultúra erőltetése meghozta 
az ered ményt, lassan megszülettek a 
hétfalusi fúvós zenekarok. Az 1848-as 
sza bad ság har cunk kedvet adott a kato-
nazenekarok lé tesítésének, leverése után 
pedig falusi re zesbandaként a barcasági 
falvakban meg honosodtak. Mindenik 
falunak meg volt a saját rezesbandája. 
Ahogy a nép ha gyomány sanyvadt, úgy 
a majálisokon a zenélést átvették a rezes-
bandák, és ha son lóan a temetéseken is. 
Brassó szélén lé vő Honterus kiránduló-
hely a szászok és las san a magyarok egyik 
kedvenc szó ra ko zó központja lett. Az első 
világháború alatt a magyar zenekarok újra 
fel len dül tek, Trianon után pedig a fúvó-
szenekarok kö ré csoportosult a fiatalság 
is. A bács fa lusi zenekar hivatalos pecsétje 
1915-ből való, és Geham szász karnagy 
oktatta őket. Fontosabb karnagyai Mártis 
And rás, Mezei Árpád – aki Miháy román 
ki rály katonazenekarának volt megbecsült 
tag ja és 1947-től átvette a bácsfalusi ze ne-
kart –, Bálint Árpád és ifj. Bálint Ár pád. 
A zenekar több fesztiválon vett részt, a 
Megénekelünk Románia Fesztiválon 
har madik díjat nyert. A bácsfalusi kul-
túr ház és udvarán rendezett ünnepek, 
ma já lisok a zenekar szép emlékei közé 
tar toz nak. A türkösi zenekart Csere Rudi 
ala pította, szépen induló tevékenységét 
egy néhány év múlva feladta, és a bács-
fa lusi zenekarhoz társult. Csernátfaluban 

1932-ben Önkéntes Tűzoltózenekar né-
ven újraalakult a fúvószenekar, Köpe Ist-
ván malmos támogatásával. Csernátfalu 
kulturális életét Dr.Kiss Béla evangélikus 
lelkész előrelátása és karizmatikus te-
vé keny sége felvirágoztatta. A második 
világ háború alatt és után több nemzet fia 
buj kált, vagy idemenekült a Barcaságra. 
Ilyen volt Klitschka zenetanár, a cseh ka-
to nai zenekar karnagya, aki lelkészünk 
ze nei tevékenységét a csernátfalusi és a 
tat ran gi templomban tartott orgo na kon-
cert jei vel is támogatta. Egy ideig ő vette 
át a re zesbanda irányítását. A csernátfalusi 
Gyulai Nagy András(1911.június 14.-
1983.május 5.) elemi iskolás korában már 
ki váló zenetehetség volt, akire Kanabé 
Gyár fás igazgató mellett lelkészünk is 
fel fi gyelt. Gyerekkori álmát 1947-ben 
va ló sí totta meg, amikor átszervezte a cser-
nát falusi fúvószenekarát, ami egy néhány 
év alatt a leghíresebb lett a vár me gyénk-
ben. Parea Mihály besszarábiából me ne-
kült ide, egykor az orosz katonazenekar 
flige rese, majd Mihály király zenekarának 
tagja volt. Ő is a csernátfalusi zenekar 
erős sége lett, valamint a Brassóban ven-
dég  szereplő cirkuszok meghívott ze nésze. 
1958-ban a rajonok közti meg mé ret te té-
sen a megtisztelő második helyet nyerte, 
csak a legjobb szász rezesbanda előzhette 
meg. Rajta kívül alapító tagok voltak: Gyur-
ka István, Kapitány Sándor, Buda And rás, 
Vajda Péter, Pap István, Girás Já nos, Kiss 
Istók István, Bálint Bandi, Pel tán István, 
Gyulai János, Tóth István, Pé ter János. A 
hangszerek és a zenélés tit kát Klitschkától 
tanulta. Szabóként ze ne karának egyen-
ruhát vart. Zenészeit meg  tanította a kotta 
olvasásra és írásra, egy komoly népnevelés 
folyamatát in dí tot ta el. Barcaság fúvósai 
az ő tanítványai. Hét falu fiatalságát össze-
szedte, meg ta ní totta értelmesen szórakozni. 
A ha tóságok egy provokációval 1951-ben 
a Duna-csatornához deportálják. Közben 
kiderült ártatlansága, így egy év múlva 
haza engedték.

(Folytatjuk.)


