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Bencze Mihály

Én csak a szülőföldemet védtem

Benedek Mihály és Balogh Mihály

Álomszép nyári délután. Utcánk gye-
rek csapata Gyula csűrében bújócskázik, 
majd ugrándozik a frissen csépelt szal ma-
kazalban, de nem sokáig. A két Mihály 
bá csi, a két drusza egy pohár pálinka 
mel lett a lugas jóleső árnyékában a há-
borús él ményeiket kezdték mesélni. A 
játékot tüs tént abbahagytuk, a két hőst 
húsz gye rek körbeülte, és kezdődött a 
sokadszor hal lott történelem óra. Már 
kívülről tudtuk, de senki sem unta.

1916. augusztus 27-én a román had se-
reg lerohanta a Barcaságot. Aki tudott, és 
amin tudott Kolozsvár felé, majd Tolna 
me gyébe menekült. A Barcaság fel é ge-
tett és kirabolt házai, megölt és elhurcolt 
la kosai őrizték e békés turizmus nyomait. 
A Hermány utcám akkori fiataljait már 
rég besorozták és a világháború iszonyait 
Ga líciában élték át. Ilyenkor Mihály bácsi 
min dig rám mutatott, és mondta, hogy az 
én utász nagyapám is ott volt vele a fron-
ton. Erdély megvédésére hazarendelték a 
24-es honvédezredet, és Udvarhelyről a 
82-es közös székely ezredet. Fal ken hayn 
a IX. hadsereg parancsnoka Ber lin ből 
Dévára érkezett 1916. szeptember 17-
én. Brassó visszafoglalása október 7-én 
kezdődött, de a német csapatoknak nem 
sikerült a támadás. A honvédek el len ben 
elfoglalták a magaslatokat, és Falken-
heym a Méhkert felől indította a má sodik 
támadást. Kemény román el len állásba 
ütköztek, drótsövény vette kö rül őket, 
és folyamatosan ugattak az el len séges 
géppuskák. A német erőket le kö tötte 
a Háromszék irányából érkező ro mán 
csapat. Vidombákról, Nagyjókai Far kas 
Vince dandár vezetésével, több mint 
két száz honvéd indult Brassó fel sza ba dí-
tá sára. Király András a jobbszárny fő had-
nagya a Warte (Honvédtető) ma gas la tait 
kezdte visszafoglalni, Hansmaninger 
Ká roly balszárnya pedig a Forrás-hegyet. 
A míg a bertalani vasútállomást Petrán 
Sán dor százados visszafoglalta, addig 
Cseh Lajos csendőr százados gép pus-

ká sai már komoly veszteséget okoztak 
az ag resszoroknak. A két Mihály eddigi 
pár be széde most lett igazán heves. Mi, a 
gye rekek tátott szájjal hallgattuk. Bene-
dek Mi hály bácsi tizenkét honvéd sza-
kasz ve ze tője volt, jól ismerte Brassót, így 
a másik Mi hály druszájával megkerülve 
a Forrás-he gyet a vasút gépházába jutott, 
mialatt Ko ós Károly százados a Honvéd-
tetőre nyo mult. Mihály bácsi a gépházból 
vette ész re a vasúti töltés mögé rejtőzkö-
dött ro mán katonaságot. A két Mihály 
Berta gép puskája vadul tüzelt, kaszabolta 
is a tá madókat. De azok, mint a meg szám-
lál hatatlan sötét erők csak jöttek, és csak 
jöt tek. Aki benyomult a gépházba azt a 
ba jonettel, vagy a katonalapáttal intézték 
el, ezt már többnyire a Mihály bácsi csa-
pa tában levő Szikora nevű hatalmas em-
ber re hárult, aki Toldi Miklósként küzdött. 
De a Bertát sikerült újra tölteni, és újra 
va dul kattogott. Egyszer mélységes csend 
bo rult a bertalani állomásra. Több mint 
há romszáz betolakodó hevert élettelenül. 
Én csak a szülőföldemet védtem, mond ta 
fájdalomtól eltorzult arccal Mihály bá csi. 
A román hadsereg a Bolgárszegre me-
nekült, vagy rejtőzködött. Sikerült a hon-
védeknek a nagyállomást fel sza ba dí ta ni, 
és leállítani azt a több mint nyolcszáz sze-
relvényt, amit a román hadsereg zsák má-
nyolt össze: leszerelt gyárak, köz le ke dé si 
eszközök, drága bútorok, múzeumi kin-
csek, a leszerelt szentgyörgyi do hány gyár, 
ipari gépek, ruhák, élelem stb. Tar náky 
Béla vezérőrnaggyal a Tömös-völ gye 
felé haladtak. Égett a derestyei Czell-fé-
le sörgyár, amit a visszavonuló román 
had sereg gyújtott fel. A világháború óta 
Mi hály bácsi végre meglátta Hétfalut. És 
csak sírt és csak sírt. Csak egy napot kért 
fö lötteseitől, hogy szüleit, családját meg-
lá togathassa, de engedélyt nem kapott. A 
honvágy erősebbnek bizonyult, letette 
ka tonazsákját, és elindult haza, vállalva a 
de zertálás következményeit. Erre fel Szi-
ko ra barátja felkapta a hátára és így vitte 

Alsó-Tömösig. Itt a völgy le volt zárva, a 
hon védek kemény ellenállásba ütköztek a 
Magyarvárnál és a Csapja tetőnél is. Szi-
najáig többnyire a hegyeken tudtak elő re-
nyomulni. 1918. május 7-én Bu ka rest ben 
Románia különbékét kötött a Köz pon ti 
Hatalmakkal. De Mihály bácsi odáig nem 
jutott. A Felső-Tömösnél fogságba e sett, 
innen pedig Szicíliába vitték két év re. A 
fogság szüneteiben terítőket varrott, há-
borús emlékeket faragott, és cso dá la tos 
leveleket írt, és tanulgatta az olasz nyel vet, 
a szünet lejártával a normára kiosztott 
o lajbogyót szedte. Emléktárgyai sajnos a 
szo cializmus éveiben vesztek el, levelei 
pe dig nem is olyan rég. Egy sárgult ka-
to na kép őrzi fiatalságát.

Benedek Mihály (Csernátfalu, 1887. 
szep tember 13. – Csernátfalu, 1974. ja nu-
ár 16.) a fenti csaták egyik hőse, Be ne dek 
Márton János gyerekeként négy test-
vérével együtt nevelkedett. Az ifjú Mi hály 
korán beleszokott a gazdasági mun kák ba, 
17 évesen a csernátfalvi köz ség há zán 
mindenes, de már a kőműves szak mát is 
megtanulta. Innen került a frontra. Há-
ború után kőművesként a gazdaságát is 
gyarapította. Szekeresként pityókát vit-
tek Buştenibe, ott zöldségekre cserélték, 
ak kor kezdték a padlizsánt, a paprikát 
na gyobb mennyiségben árusítani. Mihály 

bá csi Benedek Anna (férje Rózsa Imre) 
test vére Budapesten lakott. Amikor a 
ro mán hadsereg elfoglalta Budapestet, 
An na húgának István fiát az udvarukról 
hur col ták el a román katonák, többé 
soha nem került elő. Ez az eset nagyon 
meg vi selte a családot. Mihály bácsi első 
fe le sé ge Papp Ilona gyerekszülésben hallt 
meg, második felessége Kapitány Borcsa 
Ka ta (1900. december 16. – 1981. de cem-
ber 15.) pedig Anna (1930. no vem ber 7) 
lányukkal áldotta meg a családot, a kik 
Csernátfalu-Bogyénben laktak. Mi hály 
bácsi csodálatos verseket és be szá mo lókat 
írt a frontról. Persze mindent a zse bében 
hordott tintaceruzával. Sajnos csak az 
alábbi élte túl az elmúlt száz évet.

A bertalani csata másik hőse a Cser-
nát falu-Egerben lakó Balog Mihály 
(Cser nátfalu, 1895. szeptember 18. – 
Cser nátfalu, 1980. szeptember 17.) volt, 
Ba log János és Bálint Ilona második 
gye re ke. A kőművességet a brassói szász 
mes  terektől lopta, fiatalon már komoly 
é pí tészeti munkát vállalt, de nem tudta 
be fe jezni, innen vitték a frontra egészen 
Ga lí ciáig. Az első halálélményt egy holt-
vá gány ra siklott vagonban élte át, majd a 
front viszontagságai edzették meg. Egész 
é letében megmaradt a halálfélelem.

(Folytatása a 2. oldalon.)
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F e l h í v á s
Tisztelt költőtárs! Zajzoni Rab 

Ist ván ra emlékezve megkérem Önt, 
hogy e zen évforduló alkalmából írjon 
egy ver set Zajzoni Rab Istvánról, 
amelyet küld jön el nekem is, valamint 
egy iro dal mi lapban is közölje.

Tisztelt művész Hölgy / Úr! Sze re-
tettel felkérem, hogy a Zajzoni-év for-

duló kapcsán készítsen Zajzoni Rab 
Ist vánról festményt, képet, grafikát, 
kol lázst, illusztrációt stb., ugyanis 
ezen mun kákból szeretnénk az idén 
egy ki ál lítást szervezni.

Az elfelejtett Zajzoni nevében előre 
is köszönöm.

Dr. Bencze Mihály

Támogassa jövedelemadója 
2%-ával a HMMT-t!

A 2011-es jö vedelem után be fizetett 
adó alapján ki töl tött űrlapokat má jus 15-
ig lehet be nyúj tani a helyi adó hi va tal hoz.

A HMMT adatai:
Asociaţia Culturală Maghiară 

din cele şapte sate
CUI: 14314771

Cont bancar IBAN: 
RO70BRDE080SV05848600800

Köszönjük támogatásukat!
A tavalyi támogatást a Zajzoni 

Rab István Középiskola két gyer-
ek-tánccsoportjának működtetésére 

fordítottuk.  

Bencze Mihály

Én csak a szülőföldemet védtem
(Folytatás az 1. oldalról.)
Bármilyen egészségügyi problémája volt 

már sietett az orvoshoz. Az első vi lág háború 
vé gén hazakerült, és építészeti vál lalkozó 
lett. Bukarest legjobb, leg is mer tebb kő mű-
ves mestereihez tartozott. A mi kor Bukarest 
a nacionalizmustól dü bör gött vissza jött 
Bras sóba, ahol az Aro mel let ti szobrokkal 
el látott művészi épületeket hagy ta hátra az 
u tókornak. Mindig saj nál ta, hogy nem vé-
gez hetett egyetemet, mert híres műépítész 
le hetett volna. A ma te matikai szá mí tá sok-
ban, majd a brassói zár dát végzett Anna 
lá nya segítette. Mi hály bácsi híres kőműves 
cso portjának tag jai: Tomos János, Papp Ist-
ván, Bálint Ist ván és fiai János és András. 
To mos Já nos kivált, és külön csoportot 
a la kí tott. Mi hály bácsi bátyja Balogh János 
a vi  lág háborút Németországban fejezte be, 
Prá  gából hozta a Berta német feleségét. 
Nem lett gyermeke, nemsokára János 
mind két lábát levágták. Mihály bácsi fe-
le ségül vet te Bálint Annát (Csernátfalu, 
1899. au gusz tus 18. – Csernátfalu, 1975. 
no vember 4.) akitől két gyereke Anna 
(Cser nátfalu, 1920. június 27. – Cser nát fa lu, 
1993. no vem ber 5.) és Etus (Cser nát falu, 
1927. ok tó ber 11. – Csernátfalu, 1999. 
október 26.) szü letett. Mivel Cser nát falu-
Egerben laktak, lá nyait egri csil la goknak 
becézte. Mihály bá csi sze re tet tel, és hozzá-
értéssel végezte a me ző gaz dasági munkát. 
Fuvarozott, dol go zott a vasútnál, csapatával 
építették a va sú ti pa lotát. Szigorú, de igazsá-
gos ember volt. A tűzoltó testület tagjaként 
szeretettel szer  vez te a tűzoltó bálokat, de 
bárki baj ba ju  tott nak rögtön segített, a rezes-
bandát is tá  mogatta. Sokáig a csernátfalusi 
egyház gond noka volt, ebben a minőségben 
Péter And rással váltották egymást, akivel 
kar ban tartották templomunkat, és a nehéz 
kom munista időkben is vállalták az egyházi 
te endőket. Kiss Béláné papnőnk büszke is 
volt rájuk, viccesen azt szokta mondani, 
hogy az egyik volt a jobb keze a másik a 
bal keze, de mindig felcserélte őket. Mi-
hály bácsi volt az egyetlen, aki tiltakozott 
az 1965-ben elkezdett bertalani út é pí tés-
nél, aminek szándéka volt az ottani román 
ka tonai temető felszámolása. A hatalom 
ha mar elcsendesítette. Művelt, intelligens 
em berként hozzálátott a kultúrmunkához, 
kul túrcsoportot szervezett, két hó na pon-
ként a Szabó-teremben előadásokkal ör-
ven deztették meg a hétfalusi közönséget, 
a melynek egyik népszerű színésze volt 
Be nedek Istók János.

Felkérünk mindenkit, aki a 2012-es 
Zajzoni Rab István-díjra sze mé lye-
ket akar javasolni, az érvelését és a ja-
va solt személy szakmai életrajzát küld-
je el 2012. június 28-ig a következő 
címre: Dr. Bencze Mihály, str. Harma-
nului nr 6, 505600 Săcele / Négyfalu, 
jud. Braşov, Románia, benczemihaly@ 
gmail.com, tel.: 0040–268–273632.

Harctéri bálberendezések

Kilencszáztizenhét évünkbe beléptünk,
Tizennégy volt mikor háborúzni kezdtünk.
Mindjárt három éve a hosszú nótának,
Amelyet nekünk egy végbe húzogának.

Ez alatt szünetet soha még nem adának,
Így aztán nem is érjük végit a nótának.
Mert itt nekünk sokszor oly nótát húznak,
Nóta után alig egy pár ember marad.

Megkezdik puskával és kézi gránáttal,
Gyorsítják a nótát gépfegyver zúgással.
A nagy dobok helyett megvannak az 
ágyuk,
Melyeknek messze hallszik a nagy rob-
ba násuk.

Réztányérok helyett bombavetők vannak,
Amelyek szintén olyakat durrannak,
Hogy meg ne hallhassa senki a nótának,
A hírét, amelyet itten húzogálnak.

Azért jó, hogy itt a bálnak rendezése,
Nagy fenyős erdőbe van behelyezve.
És a fenyőfáktól a leírt muzsikások,
Nem lássák mit járnak a híjt bálosok.

Kilencszáztizennégy óta már sok ember,
Megfordulta magát e nagy bálteremben.
A tizenhét éves fiúkat is hívják,
Most, hogy nótájukat ők is eljátsszák.

Ezerkilencszáztizenhetedik évben,
Lettek már behívva a bál rendezésbe.
Húzzatok jó csizmát fiatal gyerekek,
Kik vagytok behívva tizenhét évesek.

Na, ha nem jó táncú ünneplő csizmátok,
Rezgő polkát akkor vígan nem jártok,
Pedig itt a nótát jól kihúzzák végig,
Nem csípik, harapják el a végit.

Sokszor húzni kezdik itt reggel a nótát,
Itt lehet táncolni estig, be sem hadják.
Mert itt kitanult jók a muzsikások,
És még hozzátéve, nem nagyon drá gá sok.

Pedig muzsikusból itt minden féle van,
S olcsón muzsikálnak, jóba vannak sokan,
Pedig a cimbalmuk hangja kiadása,
Országunknak kerül pár száz koronába.

Hát aztán még a nagy dobhang kiadása,
Az tán kerül még ezer koronába.
Mikor jól húzzák segít is a bajon,
Hogy a báli népség eszén kívül vagyon.

Amikor meg szólnak az összes hang-
sze rek,
A bálosok a földre lefekszenek.
Csak lefekve járják itt a rezgő polkát,
Hogy a muzsikusok őket meg ne lássák.

Mert ha meglássák, túlról a cigányok,
Hogy itt felállottak a leírt bálosok.

Akkor fordítják muzsika nyakát,
És az ember mellét rögtön átlyukasszák.

Jó mulatságok is mennek itten végbe,
Milyen bálban nem járt senki még é letben.
Mégis itten a bál nem áll nagy költségbe,
Csak egy néhány embert letesznek a 
föld be.

E kosaras bálba jöjjenek el mindnyájok,
Mert itt vannak ám jó muzsikás cigányok.
Muzsikások, nevük: Feri, Sámson, Sa-
la mon,
Mondhatom, hogy ezekből még egy sem 
hi ány zik.

A bál rendezőknek pedig most a nevük,
E bál meghívóba nem lesznek kitéve.
E bál meg kezdése és táncoló helye,
Fent a havasokon a fenyős erdőbe.

Kik e bálban vagyunk, kérjük Istenünket,
E bálból segéljen családunkhoz minket.
Családunkkal legyünk, s éljünk vígságba,
Többé ne kerüljünk soha ilyen bálba.

Az ilyen bált tudom nem szerette senki,
Hogy ha társa nélkül ilyen bálba kell lenni.
Pár jával sem volna jó, itt legyen az ember,
Hogy az is itt legyen e nagy bálteremben.

Azért kérjük a tisztelt közönséget,
Hogy vegyék át a bál vezetőséget.
Mi már beleuntunk a bál vezetésbe,
Kérjük a jó Istent, legyen immár vége.

Mi öregek menjünk elhagyott honunkba,
Találjunk vígságot kedves családunkba.
Legyen oly béke milyen volt hazánkban,
Többé országunk ne legyen ilyen bálban.

Katonának pedig olyant sorozzanak,
Aki már eltöltött húsz huszonegy nyarat.
A huszonegy nyárnak telét és tavaszát,
Amelyeket ezelőtt mind boldogan élte át.

Csak mostan búsították meg az ők é le tü ket,
Mikor betöltötték tizenhét évüket.
Még ez ideig igencsak gyerekek voltak,
……………………………………….
Adná a jó Isten, hogy ennek a bálnak,
Minél hamarabb végére járnának.
Hogy mehetnénk haza, s otthon mond-
hat nánk,

A jó Isten, nyugtasd meg a harctéri hol-
ta kat.

P. S. Ezzel végzem soraimnak ezt a 
rosszul írt írását, áldja meg az Isten a fel-
ol vasóját. Ezt kívánom én, aki írtam.

Kedves Ángyó!
Felkérem, hogy bocsásson meg, hogy 

i lyen rosszul van írva, mert elgondolhatja, 
hogy az embernek nincs sok ideje és hoz-
zá való eszköz sincs, hát még az oldalak 
sin csenek rendre írva, mert elvétettem, de 
a számozások jól vannak, hívva a többit 
is a bálba. Ezzel maradok tisztelettel, és 
tisz telem. Az egészet én költöttem, 1917. 
már cius 8-án, egy nagy havason, föld alat ti 
kis bunkerben.

Benedek Mihály (aláírás)
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Kapitány László

A hé t fa lus i  c sángók  tör t éne te
Hochbauer Gyula

Brassóvidéki 
‘48-as honvédekMottó: Ember, küzdj és bízva bízzál!

Több író és néprajzkutató műveinek és 
ide vonatkozó honlapok tanulmányozása 
u tán, én így látom a csángóság évszázados 
tör ténetét:

A csángó nép eredete és jel lem zé se
Eredetéről nagyon keveset tudunk, el-

vész a történelem ködjében. Híres tör té ne-
lemkutatók igyekeztek megvilágítani ezt 
az ügyet, elég kevés sikerrel. A csángó nép 
megjelenése után, a brassói szász ve ze tőség 
igyekezett eltüntetni mindenféle i ratot ami 
a csángókra vonatkozott.

A csángó nép sohase volt világhírű, de 
a zért érdemes vele foglalkozni.

A történelem vonatkozik ara hogy Szent 
Ist  ván megemlíti a magyarok létezését a 
Bar  caságon. A Székelyföldhöz tartoztak és 
az ispánok igazgatása alá estek.

A csíki krónikákból megtudjuk hogy 
Szent László idejében, 1095-ben, Törcs vár 
és környéke Sándor Istváné volt, ki véd te 
a magyar területeket a kunok és be senyők 
ellen. Sokan ezek közül be te le ped tek a Bar-
caságra. Összevegyülve az itt lakó néppel 
létrejött a csángóság.

II. Endre 1211-ben kiadott a do mány-
le ve léből kitűnik hogy ez a magyar-szé-
kely-kun-besenyő népeség, a Tömös és a 
Fe ke te víz között lakott.

Mások, azt állítják hogy a királyok által 
ki ren delt határőrökből származnak a csán-
gók. 

Szeli József 1757-ben kiadott kró ni ká já -
ból megtudjuk hogy Törcsvárat, a krizbai és 
apácai várakat Nagy Lajos király épí tet  te. 
E várak és az átkelő szorosok vé del  mére 
saját embereit telepítette ide, a kik  nek java 
része itt maradt és elvegyült a helybeli 
lakósággal.

Csak a Szeli krónikából tudjuk meg, 
hogy a Fekete templom építésére, ami 
1383-ban kezdődött és 90 évig tartott, 
dol go  zókat, iparosokat hoztak be. Hogy a 
do log jól haladjon, ezek itt maradtak télen 
is. Le telepedtek a környező helységekbe. 
Ezek is elvegyültek a helybeli lakósággal.

Következtethetjük hogy a csángó nép 
eb ből a keverékből alakult ki.

Bárhonnan is származik ez a nép, azon 
e rények és jellemvonások alapján, amiket 
év századokon át mutatott ez a nemzet, 
szebb és jobb jövőt érdemel.

Ezen erények egyike a magyar nem zet-
hez való tartózkodás. A szászok be ol vasz tó 
és elnémetesítési törekvése el le né re meg-
őrizte nemzetiségét, kultúráját és ma gyar 
nyelvét.

Annak ellenére hogy Brassó város, az 
i dők folyamán megfosztotta mindenféle 
va gyonától, megélt, szaporodott és fej lő-
dött. Még annyi ereje is volt, hogy gyer me-
kei számára fejlessze az iskolát.

Az a nép, amelyik ilyen tu laj don sá gok kal 
rendelkezik soha nem vész el.

E nép eredetét vissza lehet vezetni az Ár-

pád házi királyok koráig. Régebbi em lék, 
vagy nyom nem létezik. Annyit biz to san 
tudunk hogy e nép sokat szenvedett a 
kun-besenyő, majd későbben a tatár-tö rök 
betörések által.

Történelmi valóság, mikor a tatárok, 

Mu rád szultán, hatalmas seregeivel betör a 
barcasági szorosokon. A székely és csán gó 
határőrök nem bírtak a nagy túl e rővel. De 
Brassovia várát, a Cenktetőn, kép telenek 
voltak bevenni. A brassói vé dők, a tanács-
csal együtt bevonulnak a spren gi várba. A 
törökök könnyűszerrel be vették a várat. A 
védők feladták ma gu kat. Mikor elvonultak 

Mu hinál, 1241-ben, legyőzték a magyar 
ha dakat, Büdzsik vezér seregei betörtek 
a Barcaságra és elpusztították a csángó 
fal vakat. Miután a tatárok elmentek, IV 
Bé la, újraépítette a barcasági várakat és 
vé  delmüket a székely-besenyő, azaz csán-
gó népre bízta.

Tulajdonképpen innen kezdődik az Első 
kor szak a csángó nép történetéből. Ez volt 
a korszak, amikor a csángók, mint sza  bad 
nemzet éltek. Feladatuk volt, hogy véd jék 
a határt a külső támadások ellen. Ez tartott 
a XVI. századig.

A Második korszak, az elnyomatás 
kor  szaka, amelyik 1848-ig tartott. Ez alatt 
szen vedte a brassóiak uralmát.

Ez után jön a Felszabadulás kor sza ka, 
amelyik nem volt valami könnyű el viselni 
való.

Az Első korszak, mint szabad nép, a 
székely ispánok igazgatása alatt

Miután a tatárok elmentek, az el buj do-
sott nép előkerült rejtekhelyeiről (Kőba 
völ gye is) és kezdett szervezkedni. Ki a la-
kultak a községek a Bodza, Ósánc, Tö mös 
és Törcs szorosok környékén. Nagy La jos 
uralkodása idején, 1366-ban, Sta nis laus, 
székely ispán hatalma alá ke rül nek: Hosz-
szúfalu, Turkfalva (Türkös), Zlán falva 
(Zajzon) és Csernátfalva (Szent-Mihály-
falva). 1427 és 1440 között ala kulnak 
meg az első egyházközségek Kriz bán, 
Csernátfaluban és Apácán. Csernátfalu 
egyházközséghez tartoznak Bács falu, 
Türkös, Nagyfalu (Hosszú fa lu), Tatrang, 
Zajzon és Pürkerec.

Ez a fejlesztési munka sokat nem tart. 
A törökök, kik támadták Európát, meg-
za varták a csángókat is. Az első időkbe 
nagy zavar nem volt, mert a törökök el 
vol tak foglalva a magyarokkal. Csak mi-
kor fennakadtak a magyar ellenálláson, 
ak kor kezdték támadni Erdélyt. 1421-ben, 

Székely János prezsbiter: 1960 tavaszi favágás emlékére
a törökök, bosszú ból felperzseltek mindent.

A nép nekifogott újjáépíteni mindent. 
Rö vid időn belül, 1430-ban, a törökök me-
gint betörtek Hétfaluba, meg sem mi sít ve 
mindent. Mikor elvonultak, a la kó ság egy 
részét fogságba vitték. 

Mindezen szenvedések után a nép nem 
ma radt leverve. Zsigmond, Mátyás, vagy 
Hu nyadi János, ahányszor kérte, mindig 
ké szen voltak. Küzdött a szabadságáért, a 
jobb jövőért.

Mátyás király alatt, a törökök alább hagy-
tak a támadásokkal. 1460-ban, Má tyás, 
adománylevelében, a Foró családnak ad ja 
a barcasági falvakat: Bachfalva (Bács falu), 
Zent-Mihalfalwa, máskép Thar natfalwa 
(Csernátfalu), Therkes, más képp Temes 
(Türkös), Hozzijfalwa (Hosszúfalu) és 
Apáczija (Apáca).

Tehát közigazgatásilag a székely is pá-
nok hoz tartoznak a barcasági községek. 
En nek ellenére a brassóiak igyekeznek 
mi  nél nagyobb hatalmat kapni e szor gal-
mas népesség fölött.
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