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Örökségünk Őrei

Örökségűnk Őrei program
Szerte Erdélyben, de különösen a szór-

ványvidékeken életbevágóan fontos az érték-
megőrzés, ennek tudatában indította útjára 
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
2012-ben, a Szórvány Cselekvési Terv ré-
szét képező, elsősorban diákokat, iskolákat 
megcélzó Örökségünk Őrei – Fogadj örökbe egy 
műemléket programot. A kezdeményezés célja 
a szórványban és interetnikus környezetben 
élő magyar közösségek identitástudatának 
megőrzése és fejlesztése, a közösségi élet 
helyszíneinek biztosítása, az összetartozás 
érzésének kialakítása és fenntartása, épített 
örökségünk védelme, ápolása által. Kiemelt 
cél ugyanakkor megértetni a kisiskolásokkal, 
a nagyobbakkal, de a pedagógusokkal, szü-
lőkkel is, hogy a kultúra – amelynek az épített 
örökség is része – köt össze egy nemzetet, az 
ezekre való odafigyelésnek van igazán meg-
tartó ereje. Akkor vagyunk biztonságban, 
ha épített örökségünket nem lerombolják, 
hanem műemlékeinket, templomainkat, kas-
télyainkat karbantartják, felújítják, ismerik 

és látogatják. A program, közösségépítő 
szerepe mellett a diákok, fiatalok kitartását, 
egy közös ügy melletti elhivatottságát, krea-
tivitását is fejleszti. Az örökbefogadó diákok 
csapatokat alkotnak, a program a csapatok 
közötti verseny formájában valósul meg. A 
csapatok ismertető, népszerűsítő tevékeny-
ségeket szerveznek, melyek célja az általuk 
örökbefogadott műemlékek köztudatba 
emelése, felhasználva a modern technika, a 
média, az internet nyújtotta lehetőségeket 
is. A verseny alatt kifejtett tevékenység így 
általában két kategóriába osztható: online 
(közösségi média, rádió és televíziós szerep-
lés, stb.) és offline (kiadványok, takarítási 
akciók és vetélkedők szervezése, flashmobok 
és kirándulások) tevékenységük során mérik 
össze a csapatok lelkesedésüket, elhiva-
tottságukat, csapatszellemüket. A verseny 
záróeseményén, a döntőn, az online és offline 
tevékenység mellett, egy-egy közönség előt-
ti rövid előadás, kvízjáték, próbatétel dönti 
el a verseny végkimenetelét.

A négyfalusi Őrök

Tömösi-emlékmű – Zajzoni 
Rab István Középiskola

A Tömösi-szorosban található emlék-
művet már kis korunkban meglátogattuk, 
mivel szüleink is fontosnak tartották azt, 
hogy minél hamarabb megismerhessük a 
környékünk történelmét, iskolánk pedig 
nagy részben hozzájárult ehhez. Március 
15-én minden évben elvittek az ott rendezett 
koszorúzásra ahol az iskola által szervezett 
’48-as szavalóverseny nyertesei állhattak ki 
a szobor elé szavalni. Az évek során nyomon 
követhettük az emlékmű állapotát, amely az 
utóbbi pár évben igencsak romlott.

*
Ezt az emlékművet 1881. szeptember 

25-én állította a magyar mérnök- és épí-
tész egylet az úgynevezett Magyar-vár 
ormán, az 1849-ben oroszok ellen vívott 
csatában elvérzett honvédek emlékére. Az 
emlékmű már 1916-ban csorbát szenve-
dett becsületében a magyar kisebbséghez 
viszonyuló román társaink miatt. Vandál 
kezek leszaggatták és darabokra zúzták az 
emléksorokkal ékes márványtáblát, majd 
1996-ban újabb ismeretlenek gyalázták 
meg az emlékművet: letörtek egy darabot 
a hősök nevét őrző táblából, bemázolták a 
román zászlót jelképező színek festékeivel 
és az emlékmű körüli földeményt letaposták. 
Emiatt döntött úgy csapatunk, hogy ezt 
az emlékművet védő- szárnyai alá veszi, és 
megpróbálja felhívni a brassói és hétfalusi 
magyar közösség figyelmét arra, hogy job-
ban vigyázzunk értékeinkre, valamint arra, 
hogy nem számít, ha kevesen is vagyunk, 
harcolnunk kell a többségben lévő román 
nép ellenséges eszméi ellen. Azért választot-

tuk, hogy próbáljunk segíteni az állapotán 
illetve mivel eldugott helyen van felhívni rá 
a figyelmet.

*
„Védelmezéséhez”, illetve népszerűsíté-

séhez már hozzájárultunk Facebook oldal 
létrehozásával és képeslapok osztogatásával 
a négyfalusi egyházközösségekben, ami igen 
nagy sikerrel járt az idősebbek körében. 
Közel 500 képeslapot sikerült elosztogat-
nunk egy nap leforgása alatt, amit a lelkes 
emberek jószívűen meg is jutalmaztak. A 
bejött adományokból a továbbiakban hozzá 
szeretnénk járulni az emlékmű jobb állapot-
ba helyezéséhez. A közeljövőben szeretnénk 
egy könyvet is kiadni. A helyi szakértők 
segítenek megírni ezt, és ennek a nyomta-
tási költségeit szeretnénk állni a begyűjtött 
adományokból és a megírt pályázatból. A 
pályázat szeretné fedezni az iskolánk di-
áktanácsa által szervezett március 15-ikei 
mozgóversenyét is, amelyben létfontosságú 
szerepet fog betölteni a tömösi- emlék-
mű, ugyanis az Alsótömösön történtek a 
versenybe tartozó anyag túlnyomó részét 
képezik. Ezek mellett csapatunk makettet 
fog készíteni az emlékműről és az – állító-
lagosan patakba dobott –, emlékmű melletti 
márványtáblát is meg szeretnénk keresni a 
Tömös vizében. A begyűjtött adományok-
ból a fiatalabb korosztálynak szeretnénk 
eljuttatni projektünket egy osztályterem 
berendezésével az emlékmű és az ott történt 
csaták emlékére, ahol az általunk készített 
makettet is megjelentetjük. Természetesen 
tájékoztatásukhoz Power Point-tal is hozzá 

fogunk járulni, nemcsak a kis múzeummal. 
Iskolánk három épületében plakátokat helye-
zünk ki, emellett matricákat, képeslapokat és 
szórólapokat fogunk osztogatni. 

*
Végül pedig egy izgalmas meglepetéssel 

készülünk, amiről egyelőre nem szeretnénk 
többet elárulni.

*
A mellékelt képen látható a megter-

vezett képeslap, aki rendelni szeretne 
belőle, megteheti a Barcasági Csángó 

Alapítványnál (Zajzoni út, 13 szám., bar-
casági.csango.alapitvany@gmail.com, 
0040 774 039820), aki pedig támogatni 
szeretné a programot megteheti az Asociatia 
Ceangailor Birsa, Banca Transilvania, 
RO37BTRLHUFCRT0290552901 , 
RO 7 4 B T R L RO N C RT 0 2 9 0 5 5 2 9 0 1 
banlszámlákon, vagy személyesen.

*
A programban a Barcasági Csángó Alapít-

vány koordinálásával a Zajzoni Rab István 
Középiskola diákjai vesznek részt.
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Bál in t  An drás 
hagyatékából

Bálint András, 1960. novemBer 30.

Bálint András hagyatékát kiadásra ké-
szítve válogatok még a barcasági csángók 
történelméről, népi kultúrájukról szóló 
munka mellé más írásokat is: levelezé-
séből olyan darabokat, amelyek az aláb-
bihoz hasonlóan közérdekűek, sokszáz 
korabeli tárgyat akkori tulajdonosánál 
összeírt leltárat, iskoláinkkal egyházaink 
életével foglalkozó kéziratokból, s abból 
a fénykép és rajzanyagból, amelyet még 
ő készített elő az akkorra (1950-es évek 
vége) tervezett és ígért kiadáshoz. 

A levél mellett kéziratból közlöm Bá-
lint András egyik ünnepi beszédét, me-
lyet a türkösi evangélikus egyházközség 
fennállásának 60. évfordulóján mondott 
az akkor ünneplő honfitársainak.

Budapest, 1962.I.2.
Kedves Bandi!

Örömmel olvastam lapodat. Rossz hírt hal-
lottam rólad. Azt mesélték, hogy beteg lettél és 
feleséged vett gondozás alá. Ezért örvendtem, 
amikor megkaptam lapodat. A könyvedet kö-
szönöm. Endre postán küldte el. Haragszom rá, 
mert nem látom benne azt az összekovácsoló erőt, 
melyet minden jóravaló csángóban érzek. Ritkán 
jön el a találkozóra. Tavasz óta nem láttam. Azt 
hittem, eljön, meséljen a tapasztaltakról. Pedig 
több lapot küldöttem neki. Nem jött.

A könyved tanulságos, de szomorú, hogy 
milyen vérszegény. Rögtön írtam Hétfalusinak, 
hogy érdekel a Táncsics-per, küldje el, amit lemá-
solt. Elküldötte az ő könyvét, amelyet Zajzoniról 
írt. Bár az ő előszavában is látok hiányt, azt 
még lehet bővíteni. A versgyűjteménye azonban 
szép. Megelégedetten olvastam. Háromszor 
akkora – 60 vers helyett 150. Rögtön elvittem 
egy jó ismerős íróhoz, hogy nézze át, s hasonlítsa 
össze a románnal. Mennyire gyenge gyűjteményt 
adtak ott ki, s tegyünk lépéseket itt a kiadásra. 
Hátha sikerülne. Értesíteni fog az eredményről. 
Még nem válaszolt. Ezért nem válaszoltam 
még neked. Erre vártam. A könyvet Endrének 
visszajuttatom, mihelyt szükségét nem érzem, s 
vigyázok rá.

Most pedig rátérek a Rab-szobor ügyére. A 
gyűjtés eredményes. Persze, nem a találkozón. 
Más utat választottam, mert láttam, hogy a 
gyűjtés elriasztja. A siker alapján minden va-
sárnap felkerestem a lakásaikon őket. Örömmel 
állapítom meg, hogy csángóink nagyszerűen 
berendezkedtek új otthonaikba. Modern 1 – 2 
szobás lakásokat szereztek, vagy építettek. Hát 
hiába: „Munkásoké a hatalom, a jog.”

Én sehol sem láttam élhetetlen, elzüllött 
családot. Igazi pestiekké váltak. Mindenütt 
megelégedés, mosolygó arcok fogadtak. Nagyon 
jól éreztem magam köztük, s néhol 2 – 3 órát 
töltöttem el. Így aztán egy-egy nap 5 – 6 családot 
tudtam felkeresni. No, de nem sok van már hátra.

A János bácsival megbeszélt árat egy-két hét 
alatt elérem, de lehet, hogy 1 – 2 nap is elég, 
mert több, vidéken lakó csángót is felkerestem 
levelemmel, s ezek is ajánlottak fel. Magdó István 
(Hosszúfalu), Máthis Béla, Gandi Mariska stb. 
bár adtak is. A négyezer forintot meghaladta 
a felajánlás. Minden 50–100 forintot jegyzek. 
De a legtöbb a 100 forintot adta. Ha elérem az 
ötezret, mert ez a megbeszélt ár, kész vagyok. A 
felette levő összeget az alapzat letételére fordítom. 
S ha több lenne, azt már a mi Csángó Múze-
umunk részére fordítom. Mert ez a következő 
feladatom. János Bácsitól szobrokat, Tatrangi 
Kovács Samutól festményt, Koszta Józseftől 
festményt vagy annak a másolatát. Egy eredeti 
csángó női és férfiruhát, csángó tányérokat, 
szőtteseket, bútorokat, faragásokat, amit majd a 

hazautazók szereznek otthon. Ez a jövőé még, 
de hát tervezni oly jó!

Most rátérek a könyvedre. Mondottam már, 
hogy átadtam egy székely tanítványomnak, aki 
most történelem író. Nagyon megdicsérte az 
egész könyvet, szép stílusodat! Ezt írásban is 
kértem, de még nem kaptam meg. Tárgyaltam 
a csángó eredet kérdésében az egyetem történelem 
professzorával, László Gyulával. A Kínai Inté-
zet tanársegédjével, s most az általam és Keöpe 
Viktor által megállapított úton megindulok Kína 
felé. Hosszú idő telik el, de egyszer majd csak 
derül egy kis fény arra. Addig csak várj türe-
lemmel. Most a Lükő Gábor Csángók könyvét 
és Moldova alapításának mondáit olvastam. Ő 
28 községet mutat ki Erdélyben, ahol csángók 
laktak és laknak. Neki is írtam Bajára. Múzeum 
igazgató. Addig nem nyugszom, míg ki nem 
derítjük a csángók eredetét! 

Isten veled, kedves Bandi!
Csomós J. (Türkösből) most otthon van. 

Csángókról készült levelező lapot küldj egy 
párat, hogy festővel megnagyíthassam: a tömösi 
szorosról és a Nagykőhavasról.

Jó egészséget az új évben! Ilonka is szeretettel 
üdvözli egykori jó táncosát.

Ölel Kálmán.

Türkös
(a türkösi magyar ágostai hitvallású evan-

gélikus egyházközség megalakulásának 60 
évordulóján mondott beszéd – kézirat)

Ünneplő gyülekezet!
Az emberiség művelt népeinek, nemze-

teinek minden időben az volt az egyik fő 
törekvése, hogy maradandó alkotásokkal 
emléket állítsanak maguknak, nehogy létük 
és nevük a feledés homályába vesszen. 

Ez a cél lebegett Türkös csángó-ma-
gyarságának is a szeme előtt hosszú szá-
zadokon át, s küzdelmes életüknek, kitartó 
munkáságuknak egyik legszebb alkotása a 
60 esztendővel ezelőtt megalakult önálló 
evangélikus magyar egyházközség volt, 
mely létrejöttekor egymás után hozta létre 
azokat a nagyszerű alkotásokat, amelyekkel 
örökre beírta a nevét evangélikus anyaszent-
egyházunk történetébe.

A mai 60éves jubileumi ünnepségen – el-
tűnődve a régmúlt idők emlékein – önkén-
telenül felvetődik a kérdés: vajon mi okozta 
azt, hogy a csángóföldnek ez a legrégebben 
keletkezett községe a legkésőbbre érhette el 
egyházi függetlenségét, miért előzte meg 
valamennyi testvéregyháza. Hogy míg 
Pürkerecz 1445-ben, tehát 500 esztendővel 
hamarább, Hosszúfalu 1550-ben, Tatrang 
1686-ban, Bácsfalu 1808-ban, Zajzon 1812-
ben kiválhattak az ősi csernátfalusi anyaegy-
ház kötelékéből, addig Türkös 1886 június 
havában, s akkor is csak sok huzavona után 
válhatott önálló egyházközséggé.

Erre a kérdésre csángó népünk súlyos 
megpróbáltatásokkal teljes történelme nyújt 
választ, s nyújt magyarázatot arra is, hogy 

a megalakulás után miért igyekezett e nép a 
magyar kultúra védőbástyáit: a templomot 
és az iskolát olyan lázas sietséggel szilárd 
alapokra helyezni.

Kedves testvéreim!
A mai jubileumi ünnepség egy ritka al-

kalom, hogy a türkösi evangélikus egyház 
megalakulásának 60 esztendős távlatából 
visszapillantsunk csángómagyarságunk tör-
ténetébe, megismerjük elődeink kegyetlen 
sorsának a mostohaságai és megaláztatásai 
elleni harcát. Meglássuk a létért való küz-
delmüket mint a csángó nép élni akarásának 
annyi szép emlékét, mert ezek igazolhatják 
legjobban, hogy lehetett-e a hosszú száza-
dok megpróbáltatásai alatt egyházi szervez-
kedéssel foglalkozniok.

Így mindjárt a kezdet kezdetén látni fog-
juk, hogy alig vetette meg a lábát az a ma-
roknyi magyar itt a Pancsó aljában, alig épí-
tette meg kezdetleges fészkét a Malomárok 
mellett, máris hadakozni kényszerült többi 
testvérközségekkel együtt az 1200-as évek-
ben minduntalan rájuk törő kun-besenyő 
népekkel. S még ki sem heverhették ezeknek 
a harcoknak a fáradalmait, már nyakukon 
volt a tatár. A Kárpátok szorosain beözönlő 
nagy tatár sereg déli csapata Büdzsik tatár 
vezérrel az élen elárasztotta a Barcaságot; a 
Bodzai- Ósánci- és Tömösi-szorosokat védő 
magyar csapatokat elsöpörte útjából, s Hét-
falu községeiben nagy pusztítást vitt végbe.

Gondolhatott-e Türkös népe egyházala-
pításra, amikor a tatárjárásból megtizedelve 
tért otthonába, melynek helyét üszkös 
gerendák jelezték? Elég nagy feladat volt 
akkor a háborús nyomok eltakarítása, a falu 
újraépítése. Ezt a munkát rövid idő alatt 
olyan sikerrel végezték, hogy Nagy Lajos 
király 1366-ban kiadott okmányában már ott 
szerepel a falu neve az újjáépült tatár dúlta 
községek között: Turkfalva néven. 

Az 1400-as évek elején pedig, amikor 
megalakulnak az első önálló egyházak, a 
türkösiek is tömörülnek, s a Csernátfaluban 
létesült Szent-Mihály egyházközség leány-
egyházai sorába kerülnek Turkeszter néven.

A szép fejlődésnek indult község nyu-
galmát nemsokára megzavarta a törökök 
megjelenése Európában. Ez a műveletlen 
had gyorsan közeledett Erdély felé minden-
ütt nagy pusztítást okozva. Murád szultán 

vezetése alatt 1421-ben már a Barcaságon 
hadakoztak. Itt Brassó megerősített várát 
akarták mindenáron a hatalmukba keríteni, de 
minden támadásuk összeomlott a vár csángó-
magyar őrségének hősiességén. Brassó város 
megmenekült, de az elvonuló török az egész 
Hétfalut bosszúból elhamvasztotta. Nem 
kerülte el a sorsát Türkös sem.

A rejtekeiből lassan visszaszállingózó 
lakosság abban a hiedelemben, hogy a török 
veszedelem végleg elmúlt, hozzálátott a fa-
luépítéshez. De be sem fejezhette munkáját, 
1430-ban újból itt termettek a törökök, nagy 
seregük a magyar csapatot szétverte, és a 
férfiak színe-javát rabszíjra fűzve fogságba 
hurcolta.

Türkös népe ezt a súlyos veszteséget, 
nehezen bár, de lassan kiheverte, mivel a 
hadszíntér Magyarországra helyeződött át, 
s így Erdélyt egy időre elkerülte a törökök 
támadása. Hanem nyugodtabb élet mégsem 
következett, mert a török veszedelemnél egy 
még sokkal nagyobb veszély zúdult Hétfalu 
jobb sorsra érdemes népére. A brassói szász-
ság vezetői az ellenségeskedések folytán 
előállott zavaros időket kihasználva szemet 
vetettek Hátfalura, s minden alkalmat meg-
ragadtak, hogy a teljesen marára hagyatott 
csángóságot szabadságától megfosszák, 
igájukba hajtsák, birtokait elvegyék és el-
nemzettelenítsék.

Míg a magyar alföldön és a Dunántúlon 
a törökkel élethalál harcát vívta, ezt az időt 
használták ki a brassói szászok. Legelőször 
is a csángó népet a lutheránus vallásra térí-
tették, hogy egyházi felsőbbséget gyakorol-
hassanak fölötte. Majd különböző címeken 
földesúri mivoltukat igyekeztek kimutatni 
és gyakorolni nem riadva vissza a legigaz-
ságtalanabb eszközöktől sem. 

A csángó nép vezetői gyorsan felismerték 
a reájuk leselkedő nagy veszedelmet. Fel 
is emelték ellene szavukat, tiltakoztak a 
valótlan állítások ellen. Amikor azután ez 
hiábavalónak bizonyult, panaszt emeltek, de 
nem akadt senki, aki azt meghallgassa. Újból 
kérvényeztek, s végül könyörgésre fogták 
a dolgot. De a magyar országos vezetők 
a saját nyomorúságukkal lévén elfoglalva, 
ügyet sem vetettek a csángó nép jajjára, 
rimánkodására, s így ez a nemzet testéből 
kitaszított nép napról napra süllyedt a szá-
szok fojtogató karjaiba.

Sorsa az 1651-es országgyűlésen pecséte-
lődött meg véglegesen, ahol a brassói szász-
ság vezetői keresztülhajszolták, hogy az 
országgyűlés Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu, 
Hosszúfalu, Tatrang, Zaizon, Pürkerecz, 
Apácza és Krizba községeket örökösen és 
visszavonhatatlanul mint hűbérbirtokot a 
brassói szászságnak adományozza.

Emiatt a súlyos igazságtalanság, s meg-
alázó döntés miatt nagy fásultság vett erőt 
a csángó népen. 

(Folytatása a 3. oldalon.)
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(Folytatás a 2. oldalról.)
De azért nem csüggedt, ehelyett a sza-

badság utáni vágyakozás vert gyökeret 
érzékeny lelkében, s várta, leste a kínálkozó 
alkalmat, hogy a brassói szászság karmai kö-
zül kiszabaduljon. Fegyvert is ragadott va-
lahányszor a magyar szabadság veszélyben 
forgott, mert ilyenkor a maga szabadságának 
a kivívására is gondolt.

Ilyen alkalom kínálkozott a törökök 
ismételt betörése alkalmával lelkesen 
csatlakozott a Mikes Mihály vezetése alatt 
küzdő magyar sereghez, azonban hősies 
küzdelmük nem járt sikerrel.

A felszabadulás vágyával állott be Hétfalu 
minden harcra termett fia a Rákóczi kuruc 
csapatainak sorába, hosszú esztendőkön 
át kitartóan küzdött, lelkesen harcolt, s 
szenvedte át a háború borzalmait és nyo-
morúságait. Azonban az annyi dicsőséggel 
indult szabadságharc szomorúan végződött. 
A nagymajtényi síkon letörött zászló újabb 
veszedelmet hozott, mert rövidesen elbukott 
az önálló erdélyi fejedelemség, s ez a kis darab 
erdélyi föld idegen, osztrák uralom alá került.

S mert az országvezetés német kezekbe 
jutott, s ezek a szászságnak kedveztek, így 
Brassó város könnyűszerrel fosztotta meg 
a csángó községeket kb. 60 000 holdnál 
több erdő- és legelőterületétől, valamennyi 
malom- és korcsmajogától s minden más 
jogaitól. Így jutott az egykor szabad határőr 
nép a legszégyenteljesebb szolgaságba.

Megalázott népünk ezúttal is türelemmel 
viselte kemény sorsát. Nem lankadt, hanem 
megfeszített erővel, összeszorított fogakkal 
dolgozott, s nyitott szemmel kísérte az ese-
ményeket, mert érezte, hogy el kell jönni 
annak az időnek, amikor a szolgaság bilincsei 
lehullanak a kezéről.

Az 1840-es évekig kellett várnia. Ekkor 
végre kezdett derengeni, és a borongós 
magyar égbolton a felszabadulásnak egy 
halvány sugara jelent meg. A szabadság, 
egyenlőség, testvériség korszakalkotó 
eszméi, melyek az egész Európát átfogták, 
eljutottak ide is, s egy bíztató jövendő ké-
pét varázsolták a csángó nép szemei elé. S 
amikor elhangzott az első hívó szó, Türkös 
magyarsága nagy reménységgel küldte el 
Kis András, Jakab Mihály és Kurucz András 
képviselőit az 1848-iki agyagfalvi ország-
gyűlésre, hogy a szabadság mozgalmához 
csatlakozzanak. Majd amikor a szabadság 
kivívásáért harcba kellett szállani, Türkös 
41 ifja önként vonult be a 126. honvédzász-
lóaljba, s küzdött lankadatlan vitézséggel 
mindaddig, míg a durva erőszak ki nem 
csavarta a fegyvert a kezéből.

A szabadságharc ezúttal is elbukott, azon-
ban a szabadság, egyenlőség és testvériség 
eszméinek terjedését már nem tartóztathatta 
fel semmi. Türkös magyarsága is elérkezett-
nek érezte az időt, hogy a legerőteljesebb 
harcot indítsa szabadságának a kivívásáért 
és az önálló egyházközség megalakulásáért.

Evégből elsőnek csatlakozott ahhoz a lelkes 
kicsiny csapathoz, amely 1862-ben Molnár 
Viktor hosszúfalusi lelkész irányítása mellett 
a szászságtól való végleges elszakadást tűzte 
ki céljául. Brassó város vezetői még mindig 
makacsul ellenezték, hogy Türkös önálló 
egyházközség legyen, mert attól tartottak, 
hogy ezáltal a magyarság az esperességben 
többséghez jut. Amíg a vezetők között e 
kérdés fölött erős vita folyt, azalatt a türkösi 
magyarság igaz segítőtársra talált Páll László 
jegyzőben, aki a község értelmes gazdáit 
maga köré gyűjtve, a csángó nép műveltsé-
gének emelése végett könyvtárat, s az egyház 
anyagi erejének feljavítása céljából magtár-
alapot létesített. Ennek a magtáralapnak lett 
hűséges kezelője Szász Benedek János gazda, 
akit azután a község apraja-nagyja „magtáros 
Benedek” néven ismert. 

A műveltség emelkedése és az anyagi 
megerősödés aztán meghozta a maga gyü-
mölcsét: a hívek most oly hevesen követelték 
önállóságuk elismerését, hogy a szász veze-
tők sem térhettek ki a népakarat megnyil-
vánulása elől, és 1886. június 13-án az espe-
rességi kiküldöttek jelenlétében határtalan 
lelkesedés között kimondta a gyülekezet a 
türkösi magyar evangélikus egyházközség 
különválását és megalakulását.

Hosszú és elkeseredett volt a küzdelem. A 
történetíró méltán jegyezhette fel e sorokat:

„Soha nép oly mostoha, oly gyászos körülmé-
nyek között nem volt, mint ez az evangélikus 
gyülekezet. Hisz nemzete az elnyomott testvérnek 
a feléje nyújtott kezét mindig visszautasította; 
s lesújtása gyászos állapotában soha még egy 
vigasztaló, bíztató szót sem hangoztatott feléje. 
Ez a szegény, övéitől is megtagadott és elutasított 
nép szomorú elhagyatottságában annyi száza-
dokon át férfiasan megküzdött nehézségeivel: 
idegen kormányzat nyomása, idegen elemek 
elözönlése, a szász papság lelketlen üldözése, a 
szász politikai hivatalnokok végtelen zsarolása, 
s három évszázad erőszakos szolgasága mellett 
is – nemcsak fenntartotta önmagát, hanem szívós 
ragaszkodással megőrizte hitét, magyar nemze-
tiségét és édes anyanyelvét. ”

Mi, késő utódok 60 esztendő távlatá-
ból hajtsuk meg az elismerés zászlaját 
dicső elődeink előtt, kik a csángó-magyar 
élniakarásnak annyi gyönyörű példáját 
szolgáltatták, s megmutatták nekünk, hogy 
miképpen kell hitünk és fajunk jövő fenn-
maradásáért igaz lélekkel munkálkodnunk.

Kedves Testvéreim! 
Az áldozatos munka, melyet apáink a 

türkösi magyar evangélikus egyház ön-
állóságának kivívásáért végbevittek, az a 
lázas tevékenység, ahogyan a maradandó 
alkotásokat létrehozták, nem volt minden 
ok nélkül való.

Nagyapáink és apáink már abban az időben 
megérezték a távoli veszélyt, hogy el fog jönni 
az a korszak, amikor e község magyarsága 
még jobban magára lesz hagyatva, amikor 
csak a saját erejére támaszkodva kell fenn-
tartsa egyházát és kulturális intézményeit, 
amikor maga kell gondoskodjon arról, hogy 
gyermekei: ifjai és leányai a tudatlanság szeny-
nyes mocsarába ne süllyedjenek, s mindezek 
mellett rendületlenül kell küzdeni az ellen az 
irányzat ellen, mely vagyonából kiforgatni, 
hitétől, nyelvétől és faji jellegétől megfosztani, 
s kultúráját lerombolni törekszik.

Elődeink mindezt ösztönszerűen meg-
érezték, és a mi jövendő boldogulásunkért 
áldozták egész életük munkáját. Éppen ezért 
a leghálásabb kegyelettel adózzunk ma és 
minden időben az ő dicső emléküknek.

Jubileumi ünnepségünk azonban nem len-
ne teljes, ha meg nem emlékeznénk a türkösi 
evangélikus egyház alapítóiról, azokról az 
egyháztagokról, akik a 60 esztendő lefor-
gása alatt evangélikus magyarságunk azt 
az életerős, fiatal hajtását féltő gonddal 
ápolták, továbbépítették, s mind a mai napig 
önzetlenül szolgálták.

Emlékezzünk ezek közül elsősorban a 
templomépítés körül kiváló érdemeket 
szerzett Kiss Árpád lelkészre, Veres Borcsa 
István, Tóth András, Borcsa Bodolai János, 
Magdó Samu, Kiss János, Istók István és 
Molnár János egyháztagokra s a 80-as évek 
lelkes vezető férfiaira, mert nagyrészt nekik 
köszönhetjük, hogy ma egyházmegyénknek 
ebben a szép templomában ünnepelhetünk.

Soha el nem múló hálával gondoljunk a 

gyülekezet első lelkipásztorára, Deák Sán-
dor lelkészre, aki több mint négy évtizeden 
át hűséggel és a legteljesebb odaadással 
ápolta, építette, erősítette az egyházat, 
hírdette az igét mindhalálig, vággyal és 
dallal ékesítve a gyülekezeti életet.

Továbbá a munkatársaira, az egyház alap-
köveit lerakó első presbitériumra, melynek 
tagjai Antal Bacsó Mihály, Borcsa Bodolai 
János, Bartos Király Mihály, Csáki Márton, 
Csere Mihály, Fejér Mihály, Girás István, 
Gödri Mihály, Istók István, Kiss János, 
Kocsis András, Magdó Samu, Maróti János 
Magdó János, Molnár János, Papp András,  
Pünkösti Mihály, Pünkösti János, Tóthpál 
István, Tizedes István, Szász Benedek Já-
nos, Szász Benedek Márton, Szörnyi János, 
székely András, Szász Mihály, Szász Gyerkó 
János, Vajda Márton, Veres Borcsa István és 
Veres Borcsa János voltak. Az első kurátor 
Lukács András, pap-gocsmán pénztáros Far-
kas József, harangozó Antal Tizedes János. 

Ismert, sűrűn hallott nevek, kiknek viselői 
kötelességük teljesítése közben estek el a 
munka mezején, s ma mindannyian a teme-
tő csendes ölében alusszák örök álmukat, 
s sírjuk fölött az elismerés és hála soha el 
nem hervadó koszorúja díszlik. Gyermekei, 
unokái a megdicsőülteknek valahányszor a 
szent falak közé összegyűltök, mondjatok 
értök egy fohászt, mert ők tették lehetővé, 
hogy még mindig evangélikusok és magya-
rok vagyunk.

A szeretet hangján szóljunk azokról az 
egyháztagokról, akik az egyház iránti ragasz-
kodásnak nem mindennapi tanújelét adták.

Őrizzük meg emlékezetünkben, hogy 
a templomépítés vállalkozója Sánek János, 
a paplaké Tóth István volt. Az oltár készí-
tője Kupcsay János tanár vezetése alatt a 
hosszúfalusi faragászati iskola növendékei, 
az oltárképé Papp Mihály brassói festő, a 
szószék készítője Sánek István volt.

A keresztelőkád adományozói Tóth András 
és neje Jakab Anna 1885. A szószék fölötti 
korona készíttetői Antal Bacsó Mihály és 
neje Istók Furuzs és Papp András s neje 
Gocsmán Sára voltak 1887-ben.

A karzatot festették és díszítették Csáki 
János, Csáki Márton és Csáki Mihály 1889-
ben, megújították Csáki Mártonné, Csáki 
Mihály és Barta István és neje 1927-ben.

A templomi öreg kelyhet adományozta Vaj-
da Márton és neje Benedek Kata 1885-ben.

A templomi ezüst kelyhet adományozta 
Fejér Mihály és neje Dódé Kata 1891-ben.

A házi gyóntató kelyhet adományozta Giró 
Dani István 1868-ban.

Az ostyatartó ezüst tányért adományozta 
Kovács Samu s neje Bartha Anna 1912-ben.

Az egyik cinkannát 1751 felirattal ado-
mányozta özvegy Kelemen Károlyné óvónő 
1885-ben.

A másik cinkannát 1764 felirattal Gyerkó 
Miklós János s neje Buna Ilona adományozta 
1885-ben.

A nagy, 350 kg súlyú harangot Giró Dani Já-
nos s neje Giró Sára adományozta 1884-ben.

A csengettyűs erszényt Szász Benedek Ilona, 
Gocsmán Kata és Pünkösti Sára adományoz-
ta 1889-ben.

A másik csengettyűs erszényt Bartos Király 
Kata és Jani Kata adományozta 1908-ban.

Csillárt adományoztak: 18 ágút Gyerkó 
János s neje Szász Bacsó Kata 1888-ban, 12 
ágút Szörnyi János s neje Szén Anna 1888-
ban, 9 ágút Simon Mihály s neje Benedek 
Ilona 1889-ben.

Egy pár ezüst gyertyatartót Gyerkó János 

s neje Szász Bacsó Kata 1890-ben, egy 4 
ágú gyertyatartót Rusz János s neje Szabó 
Eszter 1885-ben, egy 3 ágú gyertyatartót 
Nagy Jánosné emlékére 1885-ben, egy 3 ágú 
gyertyatartótMagdó Samu s neje Buna Kata 
1889-ben, egy 2 ágú gyertyatartót özvegy 
Pünkösti Mihályné 1890-ben.

Az oltár előtti kis szőnyeget Wallinger 
József  adományozta 1885-ben.

A papi irodában elhelyezett pénztárládát 
özv. Kelemen István káplán neje készíttette 
1885-ben.

Terítőket adományoztak: az oltárra és a szó-
székre fekete bársonyból Girószász Andrásné 
1885-ben, piros bársonyból Tizedes István és 
neje 1886-ban, fehéret Pünkösti Mihály s neje 
1887-ben, zöld selyemből Gyerkó János s neje 
Szász Bacsó Kata 1889-ben, kék bársonyból 
Dély Paula 1887-ben, kézimunka oltár és 
szószékterítőt Kalith András jegyző és neje 
Künszther Irén 1930-ban, fehér necc oltár- és 
szószékterítőt özv. Sipos Andrásné és leánya 
Poenar Jánosné 1938-ban. 

Oltárterítőt: piros selyemből Rákóczy Já-
nos s neje Soós Anna 1889-ben, meggyszínű 
selyemből Horváth Lajos és neje Kocsis Sára 
1893-ban, színes hímzésű fehéret Kapitány 
Partin Anna 1887-ben.

Szószékterítőt: selyemplüsst Szörnyi János 
s neje 1910-ben, fehér necceltet özv. Sipos 
Andrásné és leánya Poenar Jánosné 1938-ban.

Szent edényekre: piros bársonyból Jakab Péter 
Kata 1889-ben, lila selyemből Sipos János s 
neje Bereczki Anna 1902-ben, fehér necc özv. 
Sipos Andrásné és leánya Poenar Jánosné.

Keresztelőkádra: fekete bársonyból Tóth 
András s neje Jakab Anna 1885-ben, piros 
bársonyból özv. Tóth Andrásné Jakab Anna 
1897-ben,kézimunka Kalith András s neje 
Küsther Irén 1930-ban, fehér necceltet özv. 
Sipos Andrásné és leánya Poenar Jánosné 
1938-ban.

Papi szék- és padterítőket adományoztak: 
Farkas Éva, Gross Frigyesné Murrai Hen-
riett, Gyerkó Miklós Jánosné 1886-ban, 
Hausmann Augusta 1898-ban, Gödri István 
s neje 1905-ben, Jakab Mihály s neje Bartha 
Kata 1929-ben; 4 selyemdamaszt és 1 kézi-
munka terítőt, további 1 fekete bársony és 2 
kelim terítőt Özv. Sipos Andrásné és leánya 
Poenar Jánosné 1938-ban, Opra Jánosné 
Buna Ilona egy székterítőt 1940-ben, egy 
csángó szőtte székterítőt Lőrincz Andrásné 
Jakab Anna 1940-ben, egy bársony terítőt 
Tóth János 1942-ben, 1 rend terítőt min-
denre Papp Kata 1927-ben.

Koporsóterítőt adományozott Jakab Veres 
Mihályné.

Földet adományoztak: Lukács Jánosné 
Simon Ilona 1 holdat a lelkész, 1 holdat a 
kántor részére 1779-ben, özv. Gocsmán 
Istvánné Antal Tizedes Kata fél holdat 
1886-ban, Molnár János és Gocsmán Sára 
fél holdat 1896ban, Szászgyörgy Mihályné 
Lőrincz Sára félholdat 1897-ben, Pünkösti 
Anna fél holdat 1901-ben, Maróthi András 
s neje Buna Kata fél holdat 1903-ban, s vé-
gül Tóthpál István s neje Kovács Anna fél 
holdat 1946-ban.

Nagyobb adományokat jutattak az egy-
háznak: Szász Benedek János emlékére, 
Borcsa Bodolai Jánosné Szász Benedek 
Sára emlékére, Bacsó András emlékére. 
Ezeken kívül: Jónás Falnagy András, Buna 
István, Buna Mártonné és Lőrincz János 
Bukurestiben élő türkösi lakósok, Veres 
Borcsa János, Molnár András gondnokok, 
Molnár Mihály s neje özv. Kovács János-
né, Páll István s neje Dobry Anna, Girás 
Andrásné, Pünkösti Mihály, Gödri Péter, 
Sipos András kereskedő, Bacsó Andrásné, 
Kapitány András s neje, Buna István s neje, 
Tóthpál Sándor s neje, Borcsa János s neje 
Molnár Sára, Czimbor Mihályné, Gödri 
István (Gyimes) és még többen.
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Magdó István

Házy BAkó eszter, Fotó: kátAi edit

Házy Bakó Eszter és az 
Apáczai Csere János 

Közművelődési Egyesület 
méltatása

Karsa Botond, Dr. Bencze Mihály

A csángók története

Könnyű és egyben nehéz feladat hárul 
rám, amikor Házy Bakó Eszterről és az 
Apáczai Csere János Közművelődési Egye-
sületről kell beszelnem. Könnyű, mivel 
rengeteg anyag áll rendelkezésemre, amiből 
informálódhatok, nehéz, pont emiatt…

A kettő szinte elválaszthatatlan egymás-
tól, Eszter egybefonódott az egyesülettel, 
ezért párhuzamosan fogom ecsetelni a 
továbbiakban.

,,Viszonylag boldog lehetek és elégedett.’’ – idé-
zem Házy Bakó Esztert, amikor visszatekint 
eddigi életére.

Eszter székely lánynak született 1949. ok-
tóber 18-án, pontosan akkor sírta/kiáltotta 
bele magát a világba, amikor megszólalt 
a déli harangszó az arapataki református 
templom tornyában.

Szerencses ember lesz belőle, mondtak 
a körülállok. Szerencses volt? Igen, mert 
egy szerető családba született, néhai Bakó 
Ferenc és Béres Irén negyedik, késői gyer-
mekeként. Testvérei közül Malvin akkor 
töltötte a 16. életevet, Irénke a 14 és fél évet, 
Ferenc pedig a 10-et.

Szülei korai halála után, mindhárman 
pótszülőként álltak mellette, elsősorban 
Irénke (Fábián Irén – a Brassói Magyar 
Dalárda tagja közel 50 évig), aki Brassóban 
családjába fogadta, a sepsiszentgyörgyi 2-es 
számú Elméleti Líceum (ma Mikes Kelemen 
Elméleti Líceum) elvégzése után.

1967-et írtunk. Brassóisága a Gépipari 
Tervező Technikummal kezdődött, aminek 
az elvégzése után a Traktorgyár tervező 
osztályára kapott kinevezést és ott dol-
gozott, aránylag fiatalkori – 50 éves volt 
– nyugdíjba való vonulásáig. Szerette a mun-
káját. Főnökök, kollégák megbecsülését és 
elismerését élvezte. Mégis, hiányzott valami 
az életéből. Mestersége ellenére, humán be-
állítottságú ember. Gyerekkora óta minden-
fele iskolai, egyházi ünnepélyeken verseket 
mond. Versek iránti szeretetét Molnár Jakab 
tanárának köszönheti, aki annakidején ma-
gyar szakos tanár volt Árapatakon.

A líceumban már nem adódott hozzá ha-
sonló magyar szakos tanár, idegen nyelveket 
nem tudott megtanulni, jobban ment a mate-
matika, reál szakot végzett, ami egyenes utat 
jelentett a technikai pálya felé. Ez a kettősség 

mindig megmaradt benne.
1976-ban, ez a másik énje vezérelte 

útját a brassói Kultúrpalota felé, amikor 
beiratkozott a magyar nyelvű színjátszó 
csoportba. Próbafelvétel után, azonnal egy 
főszerepbe kellett beugrania, unokahúga, 
Fábián Enikő helyébe, aki a marosvásárhelyi 
Színművészeti Egyetemre felvételizett – 
ma a nagyváradi Szigligeti Színház tagja. 
Elvarázsolta a színpad, jól érezte magát 
minden ráosztott szerepben. A színjátszás-
nak szentelte minden szabad idejét, közel 
25 éven át. 1976–1994 időközben számos 
főszerepet alakított: Méhes György Dupla-
kanyar Violája, Katajev Bolondos vasárnapban 
Heléna, Salamon Sándor Gábor Áron Jusz-
tinája. 1979-ben mondott első alkalommal, 
nyilvános szereplésen verset Brassóban, 
a Fehérre fürödve című verses összeállítás 
keretében. 1980-tol 1994-ig Bálint Ferenc 
vette át a csoport vezetését. Rendezésében 
szerepek sokasága következett, kronológiai 
sorrendben: Wandra – Robert Patrick: Ken-
nedy gyermekei, Elektra – Gyurkó László: 
Szerelmem, Elektra, Anna – Horia Lovinescu: 
Élet és halál játéka a hamusivatagban, nyuszi 
– Milne: Micimackó, verses/zenes előadás 
gyermekeknek: Kutyatár, Szilvia – DR 
Popescu: Szomorú angyalok története, három 
verses összeállítás: Őszi elégia – Áprily 
Lajos: A föld ígérete, Méhes György: Ha 
nincs kilincs, 1989 után: Éva – Dürrenmatt: 
Pillanatkép egy bolygóról, Asszonyság – S 
Mroxek: Gyalogszerrel.

A versek, a versmondás továbbra is élete 
része maradt.

1993-ban, Bartalis János költő centenáriu-
mi ünnepségen, Ez olyan idő... címmel önálló 
műsorral lép színre, Márk Attila gitárkísé-
retével. 1994-ben átveszi az egyetemisták 
színjátszó csoportjának az irányítását. 2000-
ig a következő darabokkal lépnek közönség 
elé és szerepelnek különböző belföldi és 
Kárpát-medencei fesztiválokon: Schwajda 
György: Csoda, Ingeborg Bachmann: Man-
hattan jó Istene, Irodalmi kerekasztal – paródia, 
M. Eminescu: Esthajnalcsillag verses műsor, 
Petőfi Sándor: 1848 te csillag – Március 
15-i ünnepi műsor 1997-ben, Rozewitz: Az 
éhező művész, Baranyi Ferenc: A lónak vélt 
menyasszony.

(Folytatjuk.)

Kik is a csángók?
A Kárpát-medencében a lakosság zömét 

jelentő magyarságban élő több, magyarul 
beszélő, magukat magyarnak tartó, de mégis 
sok szempontból eltérő népcsoport, „nyelv-
járás” (pl. székely, palóc, jász, kun, csángó) 

eredete, származása, története régóta foglal-
koztatja a szakembereket. Ezek egy részét 
a történelmi kutatások, krónikák alapján 
viszonylag pontosan meg lehet határozni, 
ilyenek pl. a kunok, akik az eltelt évszázadok 
alatt beintegrálódtak a többségi magyar-
ságba. A palócok, a székelyek, a jászok és a 
csángók eredete viszont homályos, hasonló-
an a honfoglalás kori magyarokéhoz, és ezért 
számos teóriát állítottak fel a szakemberek. 
Persze nemcsak a szakembereket érdekli 
a népek múltja, hanem mindannyiunkat 
is, akik mindennapi életünk sodrában is 
szeretnénk tudni, valójában kik is vagyunk, 
honnan is származunk.

Ebben a tanulmányban a csángók eredetét 
és történetét boncolgatjuk, annak a jelenleg 
főleg Romániában élő népcsoportnak, vagy 
népcsoportoknak az eredetét és történetét, 
akik magyarnak, magyar származásúnak 
tartják magukat, sajátos magyar „tájszó-
lással”, népművészettel, hagyományokkal 
rendelkeznek, és többnyire a Kárpátok kör-
nyékén, vagy azon kívül élik kisebb nagyobb 
csoportokban a szórványban élő népek nem 
könnyű mindennapjait. 

Csángó népcsoportok
Alapvetően három csángó népcsoportot 

szokás kiemelni: a moldvai, a gyimesi, és a 
barcasági csángókat, ezenkívül megemlítenek 
még egyéb csángó eredetű vagy kapcso-
latú csoportokat (teljesség igénye nélkül): 
Csöbörcsök, Hotin, Mugyiló, Budzsák, 
Kisjenő (Chisinău) környéki, ill. Bolgár csán-
gókat és Bukovinai székelyeket (csángókat). A 
csángók, a különböző csángó népcsoportok 
elterjedését, a különböző történelmi időkben 
a mozgásait, megjelenéseit számos írás, tanul-
mány tárgyalja, de mindegyik a Honfoglalás 
utáni korszakot vizsgálja, – pedig a magyar-
ság története, a kárpát-medencei története is, 
benne a csángók története is messze a korábbi 
időkbe nyúlik vissza.

A csángó név, és eredete
Vannak elméletek, amelyek szerint pl. a 

moldvai csángók magját feltehetően a hon-
foglaláskor, vagy magyar csoportok korábbi 
beköltözésekor a Kárpát-medencén kívül ma-
radt magyarok alkották. Több, eredetükkel 
foglalkozó munka a csángókat a szó hangzása 
alapján két változatban magyarázza:

– A székelyek és maguk a csángók a csángó 

HétFAlusi csángó tánc, Adler lipót képeslApjA, 1918.

szót az elcsángál, azaz „elkószál, elcsavarog” 
értelemmel magyarázzák, hiszen a székely 
nyelvjárásokban az elcsángál és a csángál szó 
„kószál, elkóborol” jelentése is használatos. 

– A csángat (csenget) szóból, azaz a csán-
gók azok, akik a csengőt, kolompot viselő 

teheneik után elkóboroltak (például ezt tartja 
a pusztinaiak népi etimologizálása is).

Vannak olyan elméletek is, hogy a csángók 
kun eredetűek (a kun hosszú ideig gyűjtőfo-
galom volt a keleti népekre), majd miután 
tisztázódni kezd a terminológiai különbség 
a kunok, besenyők, kangarok, stb. között, 
kikristályosodnak azon elméletek, miszerint 
a csángó szó eredetileg is népnevet jelölt, 
méghozzá pl. a nyolc besenyő törzs három 
kangar (csangar) népét. 

Ezekben az elméletekben minden bizony-
nyal sok igazság van, de a későbbiekben látni 
fogjuk, hogy ennek a sok vihart látott népcso-
portnak a fentebb vázolt elméletektől eltérően 
teljesen más az eredete, és az elcsángál, csángat, 
stb. szavak pedig az ősi chaga-chágaó-csángó 
nép nevéből is eredhetnek!

Mert bizony a csángók (ős)története a jelen-
leg ismert elméletekkel és tudásunkkal szemben a  
messzi évezredekig nyúlik vissza. Ennek 
feltárása, megismerése érdekében viszont ki 
kell nyitnunk egy különleges időkaput, 
és át kell sétálnunk egy csodálatos ősi 
világba: oda, ahol sok minden teljesen más, 
mint ahogyan eddig tudtuk, ismertük. És ne 
foglalkozzunk azzal, hogy amikor teljesen 
ismeretlen népekkel, nevekkel, vagy elgon-
dolkoztató történésekkel, összefüggő népmoz-
gásokkal, vagy eddig nem ismert hatalmas 
földmozgásokkal, változásokkal találkozunk 
ott – hogyan, miért nem szerepeltek, nem 
jelennek meg ezek a történelem ismert lapjain 
– hanem fogadjuk el utazásunk során létezé-
süket, létezhetőségüket. Idő-utazásunkban 
álljunk meg kb. 22 és fél ezer évvel ezelőtt a 
Kárpát-medencében és röviden, vázlatosan 
számoljunk be az ott és akkor, majd a később 
tapasztaltakról. Az időszalagon való távolsá-
goknak megfelelő évszámok használatának 
egyszerűsítése érdekében pedig vezessük be 
időutazásunk kezdetétől: a napjainktól számí-
tott, a ma előtt, vagyis az m.e. időszámítási 
rendszert [A  m.e. időmeghatározás (ma előtti) 
– szemben az általánosan használt i.e., vagy Kr.e., 
Kr.u. időmeghatározásokkal – azt jelenti, hogy egy 
esemény hány évvel régebben történt napjainkhoz 
viszonyítva, s ezzel megkönnyíti, leegyszerűsíti 
a régi, vagy nagyon régi eseményeknek az idő-
szalagra helyezését.].

Helyezzék hát magukat kényelembe és 
olvasva legyenek útitársaink, kövessék a 
történéseket…

(Folytatjuk.)


