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Bálint György

Új  esz tendőre  köszönve . . .

Tomos Tünde: A Zajzoni Rab István Középiskola régen

Már van annak jó nyolc éve, hogy 
meg tréfáltam a brassói néprajzi mú
ze um múzeulógusait azzal, hogy 
az nap van a népmese világnapja, 
e zért legyen akkor a hétfalusi ma
gyar népmese maraton. Azóta sem 
tu dom, hogy akkor azon gon dol
kod take, hogy én ezt valahonnan 
olyan hely ről tudom, ami számukra 
hoz zá férhetetlen, vagy azon, hogy 
mi lyen jó, hogy megtudtak tőlem 
va la mi érdekeset. Talán nem lé
nyeg te len, hogy azóta is egybe
esik a hét fa lusi magyar népmese 
világnapja és a hétfalusi magyar 
népmese ma ra ton.

*
Nyilvánvaló, hogy mindig van 

va la mi időszerű. Vagy amiatt, mert 
kör bereklámozták, vagy mert talál 
ah hoz az időszelethez, amelyet 
ép pen élünk. De olyan is előfordult 
már, hogy idegen volt ott, csak ránk 
a karták tukmálni. 

Hogy huzamosabban oda fi gyel
je nek valamire, az manapság ne
he zen elérhető. Tegyük fel, most 
ki hir detjük, hogy 2013 a beszéd 
éve. Ör vendünk annak, hogy van, 
s ki e mel ten élvezzük egész évben. 
Le het, nem ártana pontosítani, hogy 

ez csak Hétfalura legyen igaz, hogy 
a kárki fiaborja ne húzzon hasznot 
be lőle. S akkor lubickolhatunk mi 
e gész esztendőben a beszédben. 
Elő fordulhat, hogy jó, ha a magyar 
be szédre szűkítjük a felhívást, mert 
ez zel elkerülhetjük az utólagos fél
re értéseket.

S akkor elkezdünk beszélgetni. 
Job ban odafigyelve erre. Abban 
bíz va, hogy valami erőtöbbletet hor
doz e miatt. És kerül is bele valami 
olyan, a mi mostanában nem volt. 
Fel ér té kelődik a rejtett lehetőségei 
szint jé re. Újra támasza lehet a cse
le ke det nek s a gondolatnak.

Legyen hát 2013 a hétfalusi 
ma gyar beszéd éve. Belefér az 
összes fal vankénti–utcánkénti–
nem zet sé gen kénti–egyénenkénti 
nyelv vál to zat. Belefér a beszéd és 
az írás, a min denféle párbeszéd, a 
jóhiszemű tö megkommunikáció, a 
versbeszéd és más játékbeszéd, 
az énekelt szö veg és a képszöveg 
s a szó szo bor, s a szókép, a hír, az 
ana gram ma...

*
Ha jó volna, ha 2013 a hétfalusi 

magyar beszéd éve lenne, akkor 
legyen az.

Hochbauer Gyula

2 0 1 3  a  h é t f a l u s i  m a g y a r 
b e s z é d  é v e

Egész heti ima

Dallama: Mennyben lakó én 
Istenem...

Vasárnap égre tekintve, 
Atyám, házadba belépve
Imát küldjön hozzád ajkam,
S nyugodjam meg szent Fiadban.

A hétfői napom, Atyám,
Kérlek viselj gondot reám.
Lelkem, testem pihent, vidám:
Kegyelmedből van ez, Atyám.

Segíts át a keddi napra,
Adj áldást a munkáimra.
Minden percben Te légy velem,
Igy nyugodjam én kebleden.

Szemed legyen ma házamon,
Védő kezed családomon.
Víg dal zengjen ma ajkunkon,
Baj ne érjen szerda napra.

Csütörtök is a Te napod,
Mit cselekszem, tudod, látod.
Óvj e napon minden bűntől,
A szememet bús könnyektől.

S ha péntekre rágondolok,
Titkon, halkan felzokogok.
Ezen napon Fiad vérzett,
Kárhozattól Ő megmentett.

Adj, Atyám, erőt szombatra,
Szabjak határt dolgaimra.
Vessek félre munkát, gondot, 
S úgy várjam a vasárnapot.

Amint kérem édes Atyám,
Ha e héten vigyázol rám,
Kérésem nem vesz az éjbe.
Legyek Tied mindörökre.
Ámen1 .

Tatrang, 1956. december 3. 

 1 Az utolsó szakasz utólag, más 
tintával és tollal íródott be.

Vágyódás Isten házába

Dallama: A nap elment, oh Jézus!

Vágyódok hozzád, Istennek háza,
Mily édes dicsérni Istent benned,
Mily kedves benned istennek oltára,
Ha látom rajta, Jézusunk, te képed.

Ott csendesül bágyadt testünk 
   fáradtsága,
A bú, gond, bánat enyhül,
Kulcsolhatjuk két kezünk imára,
Szívünk, lelkünk újra 
   megkönnyebbül.

Sóvárogja lelkem, szent Atyám, 
   igédet,
Mely végsőkig vonz engem hozzád.
Ott mintha látnám előttem te 
   képed,
S bíztatón reám néz te orcád.

Szeretlek téged, óh Istennek háza,
Szeretné ajkam ott dicsérni Istent,
S mégis nélküled szívem oly árva,
Mert nem zenghet benned 
   énekem.

Templomunk égi harangjait
Oly szívesen hallgatom én,
De mihaszna, szent könyvünk 
   sorai
Oly sötéten néznek felém.

Így a nap reggelén, estéjén
Otthonomban imádkozom,
Hívom Istent segítségül én,
Tudom, itt is meghallgat Jézusom.

Egyházunk ismert énekjeit
Halkan dalolgatom:
Istennek akaratán mélyen 
   megnyugszom,
Tudom, nála van oltalom.

Szeretlek, óhajtlak, Isten háza,
Hisz lélekben benned vagyok én, 
És gondolok Jézusunk szavára:
Légy bárhol, gyermekem, veled 
   vagyok én.
Tatrang, 1956. december  10.



* Szerkesztőség: RO-505600 Négyfalu, George Moroianu utca (Nagyút) 87. szám * Telefon: 0268 / 275 773 *

2. oldal H  É  T  F  A  L  U XIX. évf. 1. szám

HMMT

A Hétfalusi Magyar Művelődési 
Társaság eseménynaptára

Február 10–20. Könyvbemutató: 
Titkok s kíváncsiságok (Hochbauer 
Gyu la illusztrált történetei a kör nyék
ről kicsiknek és nagyoknak Tomos 
Tün de rajzaival) Háromfaluban és 
Négy faluban.

Február 12. Farsangi felvonulás 
(A Zajzoni Rab István Középiskola 
és a George Moroianu Középiskola 
ma gyar tagozatának diákjai).

Február 16. Szeretem a Bar ca sá
got honismereti vetélkedő a bu da
pesti Caritas Ifjúsági Egyesülettel 
kö zösen.

Március két középső hetében: 
Tojáshímzőtanfolyam Barkó Etelka 
né pi tojáshímzővel.

Március 27-én 16 óra. Hí mes
to jás kiállítás a Zajzoni Rab István 
Kö zép iskolában.

Március 28 és 29-én 13–16 óra 
kö zött: Hímestojás vásár a Vásár 
ut ca sarkán.

Március 9–16. A Szabadság hete:
a.) Március 13-án 17 órától: 

Ver sek a szabadságról (sza va ló
verseny– az RMDSZ négyfalusi 
szer ve    zetével közösen)

b.) Március 9-én: 1848/49es hon
védsírokat keresgélünk a brassói 
te metőkben

c.) Március 16-án: A Sza bad ság
harc elfelejtett barcasági helyszíne 
Si both, amelyet csak tavaly sikerült 
be azonosítani. Emlékezzünk hő se
ink re a következő túrával, amely vé
gig követi az ezeréves határ ke resz
tényhavasi szakaszát: Predeál–Le
ány kahavas–Siboth–Hidegpataki út 
(Sza natórium)–Nagytető–Predeál. 

Tú ravezető: Kovács Lehel István 
(0744251245) – a brassói és 
négy fa lusi magyar turista és ifjúsági 
szer vezetekkel, iskolákkal közösen.

Március 18-22. Bálint György 
népi verselő könyvének bemutatói 
Há romfaluban és Négyfaluban.

Április 27-én 10-től: Magyarnép
me se maraton – A Brassó megyei 
Nép rajzi Múzeummal, a Brassó 
me gyei óvónők, tanítók és magyar 
sza kos tanárok módszertani kö rei
vel közösen.

Április-május folyamán: A tö
mösi hon véd emlékmű körüli kerítés 
ta ta rozása.

Május 4. Könyvbemutató Négy fa
luban: Kovács Lehel István Bras só 
magyar közterületnevei (Tomos 
Tünde illusztrációival).

Egész évben:
A Havadi és KisGergelemaprók 

tánc háza he tente egy délután egész 
esz  tendőben külön I–IV. és V–X. 
osz tályos négyfalusi gyerekeknek 
Gás pár Hajnalka táncoktatóval a 
Zaj zoni Rab István Középiskola 
cser nátfalusi épületében.

Népmesék bábjátékos és szín
pa di feldolgozásainak előadásai 
Hét fa luban, Brassóban, Korondon, 
Kő ha lomban, Kisbaconban, Bodo
lán és Keresztváron.

A Hétfalu című lap havonkénti 
meg jelentetése.

A Prikulicsbábjátékoskör mű köd
te tése a tanév folyamán.

A www.hetfalu.ro honlap mű köd
te té se.

Ismeretlen szerző

T y ú k s z e m
Ott állok én,
A bár közepén.
Arcom kissé torz,
Lassan iszom a bort.
Tekintetem a fal felé fordítottam,
Ám figyelmemet, azt valami más...
Más ragadta meg.

Ott az a nőszemély,
A bár másik felén.
Hozzászólnék.
De nem!
(Mert nem engedi az a tyúk

szem!)

Hogy miért szólítanám meg?
Mert öl meg a kíváncsiság!
Arcán óriási sebhely, fején alig 

van haj, fülében csak egy 
fülbevaló, az is csak egy 
toll...

S kopott színű ingén,
A gallér alatt, egy zseben:
Ott az a tyúkszem!
S az a tyúkszem, az néz.

Ha megfordulok is néz,
Ha kimegyek a bárból is néz,
Követ.
Utánam jön és nem enged!
Nem enged azzal, hogy lát.
Látja hogy mindaz rossz...
Amit teszek.
És aztán vitatkozik velem,
(A rohadt kis tyúkszem...)
Hogy mit miért csináltam?
Hogy jó volte ez nekem?
Hát másoknak?
Ha igen akkor miért?
S így veszi el...
Életem értelmét.

Odamegyek a nő mellé,
Hisz neki semmi köze.
Nem tud semmiről semmit,
S majd mesél nekem.
S közben a tyúkszem néz,
De nem szól semmit.

Csak majd... majd...
Mondja ki végítéletem.

A Zazjoni Rab István Középiskola Prikulics bábjátékos köre előadja 
a KirályErzsi című Seres András gyűjtötte népmese bábváltozatát. 
Rendező: Hochbauer Gyula, díszlet, bábok: Tomos Tünde. Szerep
lők: Balázs Mihály (mesélő), Berei Júlia (Róza), Bódi Márk (Kata), 
Gocsmán Emese (Erzsi), Kiss Istók Dávid (Királyfi), Kovács Eszter 
Apolka (Béka, Cigánylegény), Pál Eszter Evelin (Anya), Sipos Zsuzsa 
(hegedű).  Felléptek: Sepsiszentgyörgyön, a III. és V. osztályokban.   

Hochbauer Gyula

Brassóvidéki 1848-as honvédek
Hosszúfalu
Kalit Mihály, közhonvéd (KF: 37.)
Káplár János, közhonvéd, földműves 
(Mikár: 102.)
Kis Pari János, közhonvéd (KF: 37.)
Kocsis János, közhonvéd (KF: 38.)
Kocsis Mihály, közhonvéd (KF: 38., 
OB: 130.)
Köpe András János, közhonvéd, m. 
gazda (Mikár: 102.)
Köpe Falnagy Mihály, közhonvéd 
(KF: 37.)
Köpe János (KF: 37.)
Bandi János, közhonvéd (KF: 37.)
Köpe János, közhonvéd (KF: 38.)
Köpe Simon, közhonvéd, földműves 
(Mikár: 102.)
Kuti Mihály, közhonvéd (KF: 36.)
Lassel János, közhonvéd, koldus 
(Mikár: 102.)
Lőrincz Vlád János, közhonvéd (KF: 
36.)
Magdó György János, közhonvéd 
(KF: 37.)
Magdó János György, közhonvéd 
(KF: 37.)
Magdó Pandi György, közhonvéd 
(KF: 36.)
Magdó Pandi Márton, közhonvéd 
(KF: 37.)
Major János, közhonvéd (KF: 38.)
Miklós István, közhonvéd, földműves 
(Mikár: 103.)
Miklós Mihály, közhonvéd (KF: 37.)

Miklós Péter István, közhonvéd (KF: 
37.)
Miklós Péter, közhonvéd, földműves 
(Mikár: 103., KF: 37.)
Mina András, közhonvéd (KF: 36.)
Minka Mihály, közhonvéd (KF: 38.)
Muntyán Simon, közhonvéd (KF: 36.)
Kocsis Mihály, közhonvéd (KF: 37.)
Pajor Köpe Márton, közhonvéd (KF: 
37.)
Pap György János, közhonvéd (KF: 
37.)
Pap János, közhonvéd (KF: 36.)
Pap Péter István, közhonvéd (KF: 37.)
Pap Samu János, közhonvéd (KF: 37.)
Pari János, közhonvéd (KF: 37.)
Pari Mihály András, közhonvéd (KF: 
37.)
Partin A. János, közhonvéd, föld mű
ves (Mikár: 103., KF:36.)
Partin István, Kelemen György, köz
honvéd (KF: 37.)
Partin Mihály János, közhonvéd (KF: 
36.)
Partin Mihály, közhonvéd, földműves 
(Mikár: 103., KF:36.)
Péter István, közhonvéd, napszámos 
Hosszúfalu (Mikár: 103.)
Plésa András, közhonvéd (KF: 37.)
Sánek András, közhonvéd (KF: 37.)
Sánek János, közhonvéd, nap szá mos 
(Mikár: 103., KF: 36.)
Sárai György, közhonvéd, földműves 
(Mikár: 103., KF: 37.)
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Felhívás vetélkedőre 

S z e r e t e m  a  B a r c a s á g o t
A Hétfalusi Magyar Művelődési 

Tár saság (HMMT) és a ma gyar or
szá gi Ifjúsági Caritas Egyesület 
(ICE) kétfordulós honismereti ve tél
kedőt hirdet a barcasági és Bras só 
környéki magyar diákok csa pa tai 
részére.

A jelentkezőket 2 korcsoportból 
várjuk: általános iskola felső ta go za
tos (5–8. osztályos), illetve lí ce u mok 
diákjait (9–12. osztályos). 

Feltétel:
A jelentkező barcasági település 

is kolájának tanulója legyen. A ve tél
ke dőre 3 fős csapatok jelentkezését 
vár juk, de egyéni jelentkezőket is 
szí ve sen fogadunk! Elegendő számú 
és azonos korcsoportú egyéni je lent
kező esetén a döntő napján be lő lük 
3 fős csapatokat alkotunk.

Nem feltétel, hogy a csapatok tag
jai ugyanabba az iskolába járjanak.

Első forduló

1. feladat: 
Minden csapattól várunk egy 

távoli me gyében élő, szülő, vagy 
la kó he lye teken még soha nem járt 
kép ze let beli ismerős diáktársnak 
szóló meg hívólevelet. Képzeletbeli 
ba rá tod már jelezte, hogy szívesen 
meg lá togat, de csak egy napot tud 
la kó he lyeden, vagy (szülőhelyeden)  
el töl teni, ezért kéri, hogy előzetesen 
írd meg neki: az alatt az egy nap alatt 
mi mindent mutatnál meg neki te le
pü lésedből, lakóinak életéből. 

Rád van bízva, hogy szü lő he lye
det vagy lakóhelyedet mutatod meg! 
Azt mutasd meg, amelyiket jobban 
is mered, ahol szívesebben tar tóz
kodsz, ahová több élmény fűz!

 
A meghívólevél célja, hogy kép

ze letbeli barátod többet is megtudjon 
ar ról: miért szereted a települést, mi
ért érzed ott jól magad, mivel teszed 
job bá mások életét, ha majd fel nőtt
ként is ott élsz, és már nem csak 
is kolába jársz, azaz mit változtatnál 
meg, és mire vagy most büszke!

Nehéznek tűnik a feladat? 

Pedig korántsem az. Például:
Mutasd meg neki a legrégebbi há

zat, amit ismersz. Írd le neki, hogy ki 
lakott ott utoljára, mivel foglalkozott, 
s mi lett vele. Mesélj a templomokról, 
de a saját templomod belsejéről is. 
Ve zesd végig őt a lakóhelyed jeles 
é pítményein (szobrokon, em lék
táb lá kon, híresebb épületeken). Ha 
tu dod, hogy ki és miért emelte, miért 
pont oda, ahol most van, arról is ír
hat sz neki. Megírhatod azt is, hogy 
sze rinted ki érdemelné meg, hogy 

em lékére ismét gyűjtsön a kö zös
ség. Arról is írhatsz, hogy mivel fog
lal koznak ma az emberek, és mivel 
fog lalkoztak pl. 100 éve. Vannak 
o lyan rendezvények, amelyekre 
most is összegyűlnek? Írd le, amit 
tudsz az iskoládról – lehet, hogy 
ott is tanított Apáczai Csere János, 
vagy Zajzoni Rab István? Vidd el őt 
a kedvenc helyedre, ahová mindig 
szí vesen jársz, vagy amerre mindig 
el sétálsz. Az sem baj, ha ez a te le pü
lésen kívül esik, valahol a pa tak par
ton, ahol szívesen süttök sza lon nát, 
vagy ahova gombászni jár a család. 
Lehet, hogy valamikor vív tak ott egy 
csatát? Vagy egy híres tör ténelmi 
személy birtoka volt? Vagy ez csak 
mese? Tényleg… Is mersz olyan 
mesét, amely a te le pü lésről szól? 
Vagy olyan népdalt? 

Kérdezd meg mindezekről ta
nár jaidat, lelkészedet, csa lád tag
ja idat, szomszédaidat! 

Ők segíthetnek!

A levelet hárman együtt is fo gal
maz hatjátok, aláírhatjátok. 

A személyes, baráti hangvételű 
meg hívólevél készülhet kézzel írva 
vagy számítógépen. Lehet rajzokkal 
is illusztrálni, de akár képekkel és 
kép magyarázó szövegekkel is gaz
da gíthatjátok. A meghívólevélért 
kap ható pontszámot a példaként 
em lített kiegészítések meg e mel
he tik.

A meghívólevél terjedelme: 
Lehet bármilyen hosszú, de leg a

lább két oldal. 

Választható (nem kötelező) 2. 
és 3. feladat: 

A második és harmadik csapattag 
ké szítsen bármilyen művészeti al
ko tást, amely a településről, vagy 
az ő és a település kapcsolatáról 
szól.

Példák arra, hogy milyen al ko tá
so kat várunk: 

Bármilyen rajz, vers, novella, 
ta nul mány, esszé, még nem pub
likált új ságcikk, élménybeszámoló, 
kép zelt riport, dalszövegtervezet, 
szá mí tógépes grafika, plakát, fotó, 
fotó mon tázs, reklám, kisfilm, kép
re gény, festmény, grafika, lenyomat, 
em lékéremtervezet, domborműter
vezet, stb. (tárgyak készítése e se tén 
kérjük, hogy az azokról ké szí tett 
fotókat a levéllel együtt küld jé tek el). 

A választható (nem kötelező) 2. és 
3. feladat lehet az 1. feladat meg is
métlése is. Azaz a második és har
ma dik csapattag is írhat egy vagy 
két meghívólevelet, amely akár 
u gyan arról, akár egy másik te le pü
lés ről és a hozzá kötődő élményeiről 
szól hat. Azonban ugyanarra a te le
pü lésre hívó (ugyanazokat az a da
to kat tartalmazó) két meghívólevél 
ke vesebb pontot eredményezhet, 
mint két vagy három különböző te
le pülés meglátogatására hívó levél.

A meghívólevelek, valamint a 2. 
és 3. feladatok beküldési határideje: 

Elektronikus levélben, postán vagy 
sze mélyesen átadva: 

2013. február 5. (szerda) 23 óra 
59 perc

Postára adás végső dátuma: 
2013. február 3. (hétfő)

Elektronikus levél: 
szeretemabarcasagot@gmail.com

Postacím: 
Hétfalusi Magyar Művelődési 

Tár sa ság, 505600 Săcele, George 
Mo ro ianu u. 87.

Személyes átvétel, vagy ér dek
lődés: Hochbauer Gyula (HMMT 
el nök), Zajzoni Rab István Kö zép is
ko la, Négyfalu, Brassói út, 107. sz. 
Te lefonszám: 0268/274 190 

Információ az alábbi elektronikus 
le vélcímeken és telefonszámokon 
i gényelhető:Email:

 gyula_hochbauer@yahoo.com 
vagy ifjusagicaritas@gmail.com

Telefonszám: 0268275773. 

A meghívólevelek mellett az alábbi 
adatokat kérjük megadni: 

Csapat neve: (lehetőleg va la me lyik 
településhez kapcsolódjon) 

Csapat tagjainak nevei (a név 
mel lett zárójelben kérjük feltüntetni 
az osztályt is):

Az iskola és a felkészítő tanár 
neve: 

Elektronikus levélcímek (kérjük, 
hogy lehetőség szerint minden csa
pat tag adjon meg 11 elektronikus 
le vélcímet)

Telefonszám (legalább egy vo
na las vagy egy mobil, amelyen a 
csa pat egyik tagja elérhető) 

A beérkezett pályaműveket felkért 
sza kértőkből álló zsűri bírálja el. 

A döntőn való megmérettetésre a 
10 legtöbb pontot szerzett csa pat nak 

lesz lehetőséget.
Az első fordulóra beküldött mű vé

szeti alkotásokból kiállítást ren de
zünk, ezért a döntőre azon csa pa tok 
versenyzőit és felkészítő tanárait is 
szeretettel várjuk, akik nem jutottak 
to vább a második fordulóba. A dön
tő a közönség számára is nyitott, 
szí ve sen látjuk a családtagokat, a 
hoz zá tartozókat, valamint minden 
ked ves érdeklődőt.

Második forduló és döntő 

Felkészülés: 
A megadott elektronikus címekre 

2013. január18ig eljuttatjuk azt a 
1520 oldalas rövid jegyzetet, amely 
meg könnyíti a vetélkedőre való fel
ké szülést. 

A döntő helye:
Zajzoni Rab István Középiskola
Négyfalu, Brassói út 107.

Időpontja: 2013. február 16. 
(szom bat) 

10.00–12.00: „Szeretem a Barca
ságot” vetélkedő 

12.00–12.40: Bálint Ágnes elő a
dá sa

12.40–13.15: Közös ebéd
13.15–13.30: Eredményhirdetés

A pályázók értékes, a témával 
kap csolatos könyveket, cd és dvd 
le mezeket tartalmazó aján dék cso
ma gokat nyerhetnek.

További programlehetőségek va
la mennyi versenyző számára: 

14.00: A Hunyadiserleg közös 
meg tekintése (a csernátfalusi e van
gé likus templomban). Bemutatja 
Kiss Béla nyugalmazott ev. lel ki
pász tor

14.30: A négyfalusi néprajzi mú
ze um kiállításainak megtekintése 
Hoch bauer Gyula tárlatvezetésével. 

16.00 órától a Zajzoni Rab István 
Kö zépiskolában: Vetítés, be szél
ge tés a barcasági honismeretről 
(jelenlévő: Kovács Lehel István)

A vetélkedő megrendezését a ma
gyar országi Balassi Intézet – Nem
ze ti Évfordulók Irodája támogatja. A 
HMMT és az ICE kapcsolattartását 
tá mogatta: az Emberi Erőforrások 
Mi nisztériuma – Emberi Erőforrás 
Tá mogatáskezelő támogatja. 



* Szerkesztőség: RO-505600 Négyfalu, George Moroianu utca (Nagyút) 87. szám * Telefon: 0268 / 275 773 *

4. oldal H  É  T  F  A  L  U XIX. évf. 1. szám

Bencze Mihály

S z o v j e t  m a k a r ó n i g y á r  C s e r n á t f a l u b a n
Javában zajlott a II. Világháború. 

Cser nátfalu Bogyén (Hermány utca) 
ré szén német katonaság volt el
szál lásolva a Szörnyi István, Jónás 
Mi hály, Czimbor Sára, Pünkösti Ist
ván (Bö zsi, Rózi, Anna) lakásaikba. 
Pün kös ti Ilona szemrevaló lányt 
német tisz tek látogatták, és így 
a környék tő le értesült a háborús 
hírekről. O desszát meghódították 
a németek. A brassói Breiner Béla 
gyár kör nyé kén, egy nagy német le
rakat o desszai termékeket árusított. 
A me ző gazdasági munkán részt vett 
a fa lu aprajanagyja. A szülők ebből 
a le rakatból vásároltak gyerekeinek 
va jat, kekszet, málnacukorkát és 
még soksok olyan finomságot, 
amit ed dig a falusiak nem láttak. A 
német ka tonaság a korrektség miatt 
is szim patikus volt a cser nát fa lu si
ak nak. A Deák Anna háza, a Papp 
féle sör kert, és a Dirba patak közötti 
ré szen a németek ká posz ta ter
mesz tést folytattak, többnyire 4050 
orosz ha difogollyal, akiket a környék 
la kó i hoz szállásoltak el. A Hermány 
utca me zőre vezető részén beton 
híd volt a Dirba patak fölött. Mellé
je építettek a németek egy gátat, 
ellátva egy 3 mes forgókerékkel, 
ami a vizet mer te a patakból, és cső
rendszeren ke resz tül öntözte a 34 
hektáros ká posz tásföldet. Nyáron ez 
a gát volt e gyerekek strandja. Mára, 
az egy kori káposztásföldek helyén 
épült fel a Halom (Movilei) negyed.

1944 augusztusában, a szé na csi
ná lás idején benyomult Hétfaluba az 
o rosz katonaság. Benedek Mihály 
(Hermány utca 22 szám, és Mező 
ut ca 101 szám) telkét, lakását a 
pol gár mesteri hivatal kiutalta a 
szovjet ka tonaságnak. Az oroszok 
el fog lal ták a csűrt, a kertet, a házat, 
min dent. A családot egy szobába 
kény sze rítették, egy másik szobát a 
pol gár mesteri hivatal által egy bákói 
me ne kült családnak utalt ki. Butnariu 
volt a férfi neve, és két unokahúga 
la kott vele, akik az otthonról me ne kí
tett pénzt az oldalukon hordott fény
képezőgépben rejtették el. Reg gel a 
Benedek család Anna lánya el ment 
Kiss Jakab András ke reszt ap já nak 
segíteni a szénacsinálásban, ak
kor még nem voltak itt az oroszok. 
Este, mikor a Lapiasról jöttek haza 
sze rencse, hogy keresztapja ha za
kí sérte Annát, mert az oroszok min
dent elfoglaltak, és az ittas katonák 
a lányokat (barisnya) hajkúrázták. A 
Dir ba partján a katonaság felépítette 
a konyhát, és rögtön melléje a ma ka
róni gyárat. A csűr egyik odora liszt 
rak tár lett. Félszoba nagyságú gép 
gyár totta a makarónit, melyet motor 

hajtott. Folyamatosan két sze mély 
gyúrta teknőbe, majd onnan a nagy 
tartályba tették a masszát. A vizet a 
Dirbából húzta a szivattyú. A kifáradt 
személyeket rögtön vál tot ta a követ
kező kettő. A gépbe tett masszából 
makaróni jött ki, amit két sze mély 
fél méteresre vágott. E ze ket asz
talnyi nagyságú rostákra tet ték, és 
bevitték a csűr második o do rába 
száradni. Itt orosz nők is dol goztak, 
persze katonaruhában. A házigazda 
családnak egyszer se ad tak ma
karónit. Minden nap ka mi o nokkal 
hozták a lisztet. A kertben á gyúk, 
tankok, szekerek, és a kör nyé ken 
a katonaság lócsordája le gelt az 
itteni lakosok telkén. A ka to na
ság lassan megbarátkozott a fa
lusiakkal, akik az orosz katonáknak 
i talt vittek, hogy cserébe makarónit 
kap hassanak. Mindezt persze nem 
hi vatalosan. Egy ilyen ittas katona 
új ra lányt kért Benedek Mihály 
bá csi tól, aki persze nem adhatott, 
e zért a katona fenyegetni kezdte, és 
a levegőbe lőtt. A hűzli pont az asz
tal ra esett. A riadalomra rögtön jött 
a szovjet tiszt, Mihály bácsi pedig 
diszkréten az asztalon maradt hűzlit 
a tiszt kezébe csúsztatta. A dor bé
zo ló katonát rögtön megbüntették, 
és elhelyezték. A katonák állandó 
jel leg gel tyúkokat, libákat, bárányt 
és gyü mölcsöt loptak a környékbeli 
fa lu siaktól. Nem volt kinek pa nasz
kod ni, háború volt. Benedek Mihály 
bá csi a tyúkólt a padlásra köl töz
tet te, és ezt a példát követték a 
szom szédok is. A Bogyént a Hátsó 
ut ca egy részét: Benedek Káplár 
And rás, Deák Samu, Páll István, 
Kö teles János, Lőrincz Köblös Ist
ván, Dávid János, Nagy András, 
De ák András családok és a Papp 
féle sör kert, valamint a Hermány 
utca me ző irányában a jobb oldalon 
a kö vetkező családok: Buna István, 
Ször nyi János, Bencze Mihály, Kö
pe András, Pünkösti István (később 
Kajcsarácz), Papp Mihály, Pataki 
Ráchel, Benedek Mihály, Dávid Ist
ván, szifonos Magdó kertje, Jónás 
Mi hály, Bartos Mihály, (Fazakas Mi
hály kertje, később Gócsmán And
rás házat épített a felső részébe) bal 
oldalon pedig: Buna Mihály (pász
tor), Jónás Mihály (Czimbor Sá ra), 
Deák Anna, Deák András, Bar tos 
Tárcsa Mihály, Bálint Sándor, Tür
kösi András, Szőrnyi István, Pataki 
Gyula (Később Kapitány János), 
Vajda Péter (Veres Sára, ké sőbb 
Serény Géza), Forsner And rás, Se
bők Róza (később Bencze Já nos), 
Bartos János (meddő te hén pásztor 
a Kelebúcson), Antal Ba csó Ilona, 

üres kert (később Tana), Székely 
Sára határolták. Gya kor latilag a Hát
só utca pataka, a Raj na és a Dirba 
által bezárt terület. Nagy András 
volt Buna Katus néni ne velőapja, 
hatalmas ember és e rő sebb, mint 
Péter János az általam is mert csán
gó Toldi. Első vi lág há bo rús hős volt, 
a szentpéteri Woh ner barátjával 
együtt, akik kéthetente lá togatták 
egymást. Pityóka szedés vé gén, a 
szántó eke után elmaradt pi tyókát 
szedegedte, amikor össze e sett és 
meghalt. Kasos szekérben vit ték 
haza. Papp Mihály egyik lábára ki
csit sántított, és a Temesből homok 
és kavics fuvarozásával tartotta fenn 
ma gát. Az Breiner Béla lőszergyár 
e lődje a Voinea féle gyár volt. A tu
laj donos kocsijával ládákban szál
lí totta a gyár pénzét a bankba. Egy 
lá da pénz kiesett, amit Papp Mihály 
meg talált, és a szekerének ülése 
alá a homokba tett. Annyi pénz volt, 
hogy tíz házat vásárolhatott volna. 
A visszafordult kocsiból a tulajdo
nos i jedten kérdezte mindenkitől, 
hogy ta láltake egy ládát? Papp 
Mihály annyira becsületes volt, hogy 
vissza ad ta. Jutalomként a gyár 
tulaj do no sa, annyi pénzt adott neki, 
hogy az zal menjen a vasüzletbe és 
vá sá rol jon magának egy kötelet, és 
a kassza fel magát. A Benedek csa
lád nál albérletben lakott Végh Berta 
var rónő, aki Bukarestből költözött 
ide. Húgának (Végh Gizella) férje 
Ro sen Vili pékséget működtetett a 
Papp féle sörkertben. Bertához az 
o rosz nők is eljártak ruhát varratni. 
Mi kor a méreteket vette le, az orosz 
nők derekára négy csörgőóra volt 
fel kötve, amit nem is akartak levetni, 
annyira féltették. Végh Berta évek 
múl va visszaköltözött Bukarestbe 
Jós ka öccséhez, és ott is halt meg.

A hosszúfalusi szénafűt (ma Şte
fan cel Mare negyed) szintén az 
o rosz katonaság foglalta le. Tankok, 
á gyúk, szekerek, raktárok, sátrak 
le ra kata lett. A gazdasági iskolával 
szem ben lakott Páter Kata (később 
mel lettük a Csere család is), a vil la
szerű csodálatos háza a há bo rú ban 
eltűnt szász családé volt. Gá ter is 
működött, tönköt, épületfát vág tak. 
Az oroszok lefoglalták, és ide egy 
őrzött lőszerraktárt építettek. A Dir
ba partja tele volt gyü mölcs fákkal, 
Bálint Mihály (a kuglibajnok) ak kor 
még fiatal gyerek volt és csa pa tával 
ide jártak gyümölcsfákat dézs málni. 
Az orosz őr először le ve gőbe lőve 
figyelmeztette, hogy ti los helyen 
járnak, de a következő é les lövéstől 
félve a gyerekcsapat szét oszlott.

A csernátfalusi szénafű (az egy

ko ri vágóhíd, és a nádassal szem
be ni rész) is az orosz katonaság 
la kóparkja lett. Ugyanazt a struk
túrát é pítették ki itt is, mint a többi 
helyen. Ide is csináltak egy kisebb 
méretű ma karóni gyárat.

A Dirba vize és a kisvasút közötti 
ré szen a Papp családtól a Jónás 
csa ládig kenderáztatók működtek. 
Szo ba nagyságú gödrök, amelyben 
a kendert keresztbe tették egy
más ra, és ezen a gát által kiterelt 
Dirba vi ze folyamatosan folyt, egyik 
áz ta tó ból a másikba. Ez a gát volt 
a gye re kek másik nyári strandja. A 
Dirba fo lyását kétszer is egyenesí
tették ah hoz, hogy a kenderáztatók 
jól mű köd jenek. A víz partján óriási 
fűzek tar tották az árnyékot. A kis
vasút és a mező között volt a hatá
rút. Itt mivel nem volt állomás, nem 
volt so rom pó, sok baleset is történt. 
Egyszer Ban di András (fia Gyula) 
ökrei meg bok rosodtak, így a már a 
kürtölő vo nat elől nem tudott kitérni, 
és a vonat de rékból kettévágta az 
apát, és az e gyik ökröt is. A szekér 
is tönk re ment. Mindezt Ceptoreanu 
Ghe orghe mozdonyvezető élte túl, 
de Baj csi mozdonyvezető még sok 
i lyen történetet mesélt.

Két hónap múlva jött a rendelet, 
az orosz katonaság szedelőzködött, 
le bontották a makaróni gyárat, a 
csűr ből mindent kamionokra tet
tek, a szekereket megrakták, és a 
Hát só és a Fő utcán elvonultak a 
Ba ba runka felé. Ósáncnál az orosz 
had erő bekerítette a visszavonuló 
né met hadsereg egy részét, és 
le mé szárolta őket. Az életben 
maradt né meteket a csernátfalusi 
temető mel lett a Filip ház boltíves 
pincéjébe vit ték. Egyesek innen 
kerültek ha di fogolyként Szibériába. 
Az egyik tisz tet kivitték a temető 
fölötti er dő be, és a vasgárdista 
Cursaru lelőtte. A tiszt iratait szintén 
a temető kör nyé kén lakó Kauffman 
cipész jutatta ki, jóval a háború után 
a német ha tó ságoknak. A 70es 
években az er dő ben elhantolt tiszt 
maradványait ex humálták és elte
mették a cser nát falusi temetőbe. A 
szétvert né met haderő autóit, mo
tor ke rék pár ja it, a meglőtt katonák 
ruháit, csiz má it, bakancsait Cursaru 
és Dogaru gyűj tötte össze, persze 
össze játsz va az orosz tisztekkel. 
Ezt ér té ke sí tették, és hatalmas 
vagyonra tet tek szert. A csatatéren 
maradt né met halottak már osz
lásnak in dul tak, az oroszok nem 
temették el ő ket, és az itteni ható
ságok se. A csán gók önkéntesen 
kivonultak sze kerekkel, lovakkal, 
és fe nyő cse te nyére téve a halotta
kat elhúzták a kiásott gödrökig, és 
elhantolták. Mind ezt Márton István 
(ÉszakEr dély ben őrmester volt) 
szakmai fe lü gyelete mellett. 


