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H é t f a l u s i  t e k e p á l y á k

Péter János, a Csukás tekecsapat kapitánya

(Folytatás előző lapszámunkból.)
Csernátfaluban a Papp István-féle sör-

kert volt a leghíresebb (ma Ady End re 
utca 112. szám). Papp István (1873–1937) 
14 éves volt, amikor Márton és Mi hály 
bátyaival elment a Csaplyára szénát csi-
nálni, persze a többi hat testvére otthon 
ma radt. Este, mint minden hétfalusi ők is 
é nekelgettek a tábortűz mellett, de éjszaka 
a teli hold fényénél eldugták a kaszát és a 
gereblyét egy bokorba, majd Színaljáig 
meg sem álltak. Színalján volt a csángó 
fu varosok váltó istállója, itt váltásra min-
dig ké szen állt tíz kipihent ló. Másnap 
pos ta ko csival Bukarestbe utaztak. Az úton 
ta lál koztak csángó fuvarosokkal, akikkel 
ü zen tek szüleiknek, hogy ők megunták a 
me zőgazdaságot, megszöknek, elmennek 
sze rencsét próbálni, mint a mesékben. 
A bu karesti csángók körében hamar 
akadt mun ka, építkezéseknél dolgoztak 
i nas ként. Kobilovics zsidó bankárnak 
meg tet szett István, és maga mellé vette 
min de nesnek. Együtt tanult a bankár 
mindkét fiá val, idővel öt nyelven beszélt, 
héberül is. István ellátása ingyenes volt, 
a bankár el lenben István fizetését betette 
a bankba. A mikor István betöltötte a 17 
évet, ki vet ték az összegyűjtött pénzt, és 
ezzel Ist ván a Királyi Palota mellett vá-
sárolt egy ven déglőt, és elkezdte a saját 
karrierjét é píteni. Itt ismerte meg Biberi 
Katalin (1880–1937) osztrák-olasz lányt, 
akit öt év katonaság után feleségül vett, 
és fel vi rágoztatták a vendéglőt, ami mel-
lett te ke pályát is épített, majd emelettel 
és szál lo dával is bővítette, így ez lett a 
bukaresti hét falusiak kedvenc találkozó 
és szó ra ko zó helye. Gazdag katonai 
élményeit sok szor mesélte, hisz bejárta 
Tö rök or szá got, Franciaországot, Spanyol-
országot, és Dá niát. Minden hangszeren 
játszott, egy ben a katonazenekar alaptagja 
volt. Manci né ni Anna nevű anyja Papp 
István lánya volt, de a másik vonalon a 
Biberi dédszüleit Bru ckenthal báró hívta 
Szebenbe a mú ze um megépítésére. Az 

idős Biberi építész volt, fia pedig kőfaragó. 
A nagymama pe dig Bukarestben a királyi 
család desszert ké szítője lett. Manci néni 
Katalin nagy ma mája és Mihály bátya 
együtt várták a déd mamát, akit királyi 
hintó hozott haza, és persze a gyerekek 
ilyenkor rengeteg fi nomságot kaptak. 
Amikor elkészült a sze beni Múzeum, 
a család Színaljára köl tö zött a Peleş 
kastély építésére. Így a Bi be ri család a 
Hohenzollern-Sigmaringen ro mán királyi 
család alkalmazottja lett. A mun kálatok 
végeztével a Biberi család Sze ben mellett 
Nagydisznódon (Heltau) te lepedett le. 

A regáti magyarság tudatállapotát be fo-
lyásoló, ámde magyarellenes romániai saj-
tó ellensúlyozására megalakultak a re gá ti 
magyar újságok, amelyek a csángók fal-
vaiba is eljutottak. Ezek a lapok: Bu ka resti 
Magyar Újság, Romániai Magyar Új ság, 
Romániai Hírlap, Bukaresti Ma gyar Hír-
lap, az anyaországgal való kap cso lattartás 
és a kivándoroltak hazafias össze fogása 
jegyében születtek, de fe la da tuk volt a 
befogadó nép és az anya nem zet történel-
mi ellentéteinek enyhítése is. Papp István 
vendéglőjében bárki meg vá sárolhatta a 
fenti újságokat, sőt ven dég lőjében sokszor 
volt szerkesztőségi ta lál kozó. A bujdosó 
kurucok és Rákóczi ge nerálisának emlé-
két a Berceni vá ros rész neve őrizte meg 
Bukarestben. Egy év század múltán, 1815-
ben itt szer ve ző dött meg a református 
gyülekezet, a mely nek fatemplomán az 
idegenellenesség fi gyel meztető jeleként 
csillagdísz helyett ke resztet állítottak. A 
kivándorlók vidéki kö zösségei ekkoriban 
szerveződnek meg Pi teşti-en, Brăila-n, a 
moldvai Galacon stb. A főváros magyar-
ságát jó ideig az 1848-as huszár, Koós 
Ferenc tiszteletes ve zet te, aki iskolát, 
olvasókört, iparos egyletet a la pított, s ki-
adta az első magyar újságot is, míg barátja 
és munkatársa Czelder Már ton számos 
református misszi ó egy há zat alapított Szö-
rénytornyától (Turnu-Se verin) Jászvásárig 
és Szilisztráig. A ro mán idegenellenesség 

a hétfalusiakat is súj totta, noha az erdélyi 
jövevények szak ér telmére még szüksége 
volt a fiatal bal ká ni államnak. A hétfalusi 
csángó kő mű ve sek, a pékek és fuvarosok, 
a székely ci pészek, ácsok, kádárok, va-
lamint a dol gos és megbízható cselédek 
megbecsült, de nem egyenrangú tagjai 
lettek a román tár sadalomnak. A század-
fordulós i par tör vé nyek már korlátozták az 
idegenek al kal mazását. A kiéleződő ke-
nyérharc et ni kai feszültségeket gerjesztett, 
és az er dé lyiek közül sokak állampolgár-
sága el é vült, s mint a hadkötelezettség mu-
lasztóira itt hon törvényi retorziók vártak. 
Románia be olvasztó törekvéseit az önerős 
kulturális és egyházi szervezetek csak 
ideig-óráig tar tóztathatták fel. Klebelsberg 
Kunó mi nisz terelnökségi titkár a magyar-

ság ki ván dor lásának megfékezését s az 
idegenbe el származottak hazatelepítését 
szor gal maz ta. S e visszavándorlási többlet 
révén terv be vette a magyar szórványok 
töm bök be kovácsolását, majd nyelv ha tá-
rok hoz kapcsolását. Külföldről lévén szó, 
dip lo máciai támogatásra is szükség volt, 
ám az erdélyi román és szász követségi 
tiszt vi selők ridegsége állandó feszültség 
for rá sa maradt. A Balkán-háborúk idején 
a re gáti magyar sajtó egyre sűrűbben tu-
dó sított a román irredenta kampányról 
és i degenellenes inzultusokról, s a vi lág-
há bo rú éveiben a kenyéradó új hazával 
szem  ben önáltatóan lojális olvasóit a ma-
gyar ellenes rekvirálások és internálások 
tényével szembesítette.

(Folytatása a 2. oldalon.) 
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2. oldal H  É  T  F  A  L  U XVIII. évf. 7. szám

Miklós Botond, Zajzoni Rab István Középiskola, VIII. osztály

A  k e n y é r s a r o k
A 2012-ben először meghirdetett Soós 

Izabella szövegalkotó ver sen gés csoda-
tollal díjazott története.

*
*        *

Szombaton reggel kilenc óra tizenhárom 
perc kor a komám benyitott az udvarunkra 
fe leségével együtt. Hozták a két éves 
gyer meküket, akit nálunk hagynak, mert 
ők mennek esküvőre. A fiúcska erősen 
mar kolta édesanyja gyűrűsujját. Arcán 
a meg lepődöttség tükröződött. A szülők 
si et tek, így az édesanya elhadarta gyorsan 
fe leségemnek a gyermek étrendjét s már 
fu tottak is a templomba.

A konyha pár pillanat alatt felfordult, 
a gye reknek készült éppen az ebéd. Én 
köz ben unottan átsétáltam a nappaliba, 
ahol a kis Pisti nagy érdeklődéssel nézte a 
fa li órát. Kis szemeivel követte az inga já rá-
sát. Gondoltam, eljátszok vele egy darabig. 
Kö zelebb mentem. Ekkor riadtan rám me-
redt és gyorsan a kis asztal mögé me ne kült.

– Vagavó! – mondta megijedve s rám 
szö gezte nagy, kerek, kék szemeit.

– Ne félj, nem bántalak – szóltam hozzá 
ked ves hangon és egy lépéssel közelebb 
me részkedtem.

– Perő bí! – próbálkozott most, dühösen, 
és egy kis ránc jelent meg hom lo kocs ká-
ján. Tekintete azonban még mindig rám 
i rányult. Kerek öt percig csak néztük egy-
mást. Én kíváncsian, ő megdöbbenten. 
Biz tosan nem volt hozzászokva, hogy 
egy is meretlen ember a közelébe kerüljön, 
fő leg, mikor a szülei nincsenek  mellette.

Végül én adtam fel. Visszaléptem és 
fi gyeltem a kis arcát. Szemmel láthatóan 
meg nyugodott és örült, hogy távolabb 
men tem. Hogyan tudnék megbarátkozni 
vele? Csak ezen járt az eszem. Gon dol-
tam, hogy megszólítom.

– Pisti. Pistike, ne félj tőlem. 
– Gö. 
Ezt már nyugodtan mondta, de nem 

győ ződött még meg róla, hogy barátságos 
em ber vagyok. Rám viszont ez a ki nyi lat-
koz tatás biztatóan hatott. Feléje nyújtottam 

a kezem, de csak azt értem el vele, hogy 
hát rább döcögött. Nem adom fel! – szól-
tam magamhoz és elkezdtem szólítgatni 
a nevét. Nézett egy darabig, aztán egyik 
lá bát előre tette, de meggondolta magát s 
az asztal másik sarkához sétált. Egy illanó 
mo soly jelent meg az arcán. A mellettem 
le vő polcon volt egy kis fabábu. Levettem, 
az asztalra tettem és visszaálltam he lyem-
re. Nagy örömömre odament, elvette s 
ra gyogott az arca. Az összes lehetséges 
szög ben megforgatta és meg is fe led ke zett 
rólam. De egy idő múlva beleunt és rá jött, 
hogy még mindig a szobában va gyok.

Gyorsan kilopakodtam a konyhába és 
el csentem egy kenyérsarkot az asztalról. 
Fe leségem észre sem vett, el volt foglal-
va a főzéssel. Pistinek vittem. 

– Tessék – szóltam hívogatóan és 
o da nyúj tottam neki. Először megnézett, 
mint ha azt mérlegelné, hogy épeszű 
vagyok vagy sem, aztán lassan közelí-
tett. Út köz ben meg-megállt. Végül egy 
kicsi bá tor ság gal kivette kezemből a 
kenyérsarkat és a szoba szemben lévő 
sarkában leült s kezdte majszolni. Én 
egy fotelbe süp ped tem és néztem, ahogy 
harapdálta a ke nyeret. Képes volt egy 
órán keresztül ez zel munkálkodni.

– Gyere ide. Ne félj tőlem, gyere csak 
– hívogattam ültömben. A tenyerem épp 
a térdemen pihent. Pisti pedig hozzám 
jött magabiztosan és megállt előttem. 
Na gyon boldog voltam, hogy ennyire 
meg szo kott. Majd kinyújtotta kis kezét 
és a te nyerembe helyezett egy darabka 
ke nye ret, de nem vette el a kezét onnan. 
Az ő kis keze háromszor is belefért volna 
az enyémbe. 

Egy kis töprengés után rám nézett tág ra 
nyílt szemekkel, majd elkezdett kacagni. 
O lyan édesen kacagott, ahogyan csak a 
gyer mekek tudnak. Én is elmosolyodtam. 
Ö lömbe vettem s ő nem tiltakozott. Meg-
fog ta a nyakkendőmet s kezdte rán ci gál ni. 

Mikor a feleségem hívott ebédelni, 
már két barát lépett be a konyhába egy-
más ra vigyorogva.

Bencze Mihály

H é t f a l u s i  t e k e p á l y á k
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az akcióban prog ram szerűen tá mo ga-

tott visszavándorlás 1914 nyarára széles 
ren det vágott a ma gyar iskolák pad so ra i-
ban. Dél-Erdély 1916. augusztusi román 
le rohanása csak nem derékba törte a 
re gá ti magyarságot. A lefoglalt magyar 
in téz mények egy részét a hadsereg tönk-
re tette, a lelkészeket és tanítókat össze-
fog dosták vagy kiutasították. Ploieşti-en a 
magyarság fizikai jelenlétét do ku men tá ló 
református anyakönyveket tönk re tet ték. A 
bevonultatott vagy fogságban lé vő férfiak 
helyébe áldozatos munkájú ta nítónők áll-
tak, akiket 1919-ben dip lo má ci ai külön-
vonat menekített az időközben har madára 
csonkított hazába.

Istók János és Jakab András szob rá-
szok kal, és Dr. Papp Béla u no ka test vé ré-
vel Papp István sokat járt a Hátulsó (most 
Ady Endre) utcai Ill nevű sör főz dé be. 
Istók János nem volt jó énekes, in kább 
fütyörészte a dalokat. Évek múlva Man ci 
nénit örökbe akarta fogadni, és Bu da-
pesten szerette volna taníttatni. Egyszer 
Papp István elfelejtette a kalapját, és az 
ak kori illemnek megfelelően a tulajdonos 
nem engedte be. Dacból azt mondta, nem 
baj felvásárolja ezt a sörfőzdét, amit meg 
is tett, 1903-ban. Hat hektár terület tu-
laj do nosa lett, a Dirbán túlra is kinyúlt a 
te rü lete, amit a kisvasút kettészelt. Idővel 
a sínen túli részt eladta, a közlekedés miatt 
nem lehetett a vendéglőt ebbe az irányba 
bő víteni. Felújította a vendéglőt és a 
te ke pályát, szállodai részleget épített, lu-
ga so kat, nyári asztalokat, téli fedett részt, 
ró zsaligetet varázsolt, virágcsoportokat 
te lepített, akác, gesztenye és hársfákat ül-
tetett, és ez lett Hétfalu központi szó ra ko-
zóhelye. Az akkor ültetett 40 diófa é vek-
kel később hozta meg az eredményét, hisz 
ő lett Brassó egyik keresett dió szál lí  tója. 
Egyházi és világi ünnepeket itt ren dez ték, 
és minden vasárnap majálist tar tot tak. A 
rezesbandának itt kiváltságos helye volt. 
1906-ban a bukaresti köz pont já  nak egy 
részét eladta, és hazahozta a csa  ládot 
az addig széppé varázsolt sör kert  be. Az 
első világháború vetett véget Papp István 
szépen ívelő bukaresti kar rier jének. Beso-
rozták, frontra került, O rosz ország, Len-
gyelország, Németország, O laszország 
csatái után kétszer sebesült Bécs ben és 
Budapesten, ahol komoly mű téten esett át, 
a gyomorlövés miatt 40 cm-rel rövidítet-
ték a beleit, de életben ma radt. A sörkertbe 
a magyar katonaság köl tözött be. Biberi 
Katalin az egyik tiszt se gítségével elter-
vezte a budapesti ha di kór házban műtött 
férje meglátogatását. A brassói állomáson 
egy hadianyagot szál lí tó szerelvényen 
rejtették el, hét nap után Bu dapesten 
felkereshette férjét. Vissza fe le ráadtak 
egy mozdonyvezető ruhát, és így érkezett 
haza Brassóba. Reméljük, hogy egyszer 
akad egy fiatal csángó film ren dező, aki 

Papp István életéről egy Osz kár díjas fil-
met forgat. A háború ki me ne te le változott, 
most a sörkertbe a román ka tonaság köl-
tözött be, aki mindent tönk re tett, ellopott, 
és eltüzelt. Papp István kezd hette elölről 
az építkezést.

A tekepályát piros cementtel rakták 
le, a bábukat és a golyókat juharfából 
gyár tot ták. A tekék szépek voltak, a pap 
ki is volt díszítve. 1930-tól Papp István 
fia Béla vette át a vezetését. A vendéglő 
külön rész legére lépcsőn mentek fel, ott 
ült a zsű ri, a versenybizottság. A teke-
pályán kí vül volt egy vályúszerűség, 
amin vissza gu rították a tekét, a pálya 
vége még ru gók kal is ki volt párnázva. 
A bábukat gye re kek állították, többek 
közt Papp István u nokája György Papp 
Manci néni, és Gro zes cu Guszti, később 
pedig Bálint Mihály és Dénes János. A 
pap bábú ledobásáért 2 lejt fizettek, a 
többi bábúért kevesebbet. Na ponta egy 
gyereknek sokszor 16 lejt is sikerült 
megkeresni. Manci néninek a nagy apja 
egyik hétfőn a vásárutcai vá sá ron, vett 
egy némát, amibe a gyerekek szok ták a 
pénzt gyűjteni, viccesen a nagy ap ja Néma 
Sparkasse-nak becézte. A mi kor a némát 
Manci néni felszámolta, ak kor magyar 
tankönyveket vásárolt a pénz zel, hisz ő 
magyarul akart tanulni, hisz ő Bukarest és 
Konstanca román iskoláit a karata ellenére 
megismerte. Mindezek el lenére a több 
mint százezres romániai ma gyarságnak 
az utolsó békeévben 17 ka tolikus oktatási 
intézménye volt, közülük há rom óvoda, 
két varró- és egy inasiskola összesen 1839 
tanulóval, míg a re for má tu soknak 8, ebből 
két óvoda, egy var ró tan folyam, összesen 
443 beiratkozott gyer mekkel. Akik pedig 
a szórványban ma gyar iskola nélkül ma-
radtak, azok szá má ra az aknavásári vagy 
szászkúti re for mátus missziói állomás ter-
vének el ve té se után bentlakásos iskolákat 
szer veztek a határon innen, Predeálon és 
Berecken. A mezőgazdasági és házicse-
lédek, ipari mun kások és kisiparosok 
társadalmát ér tel miséggel megerősíteni 
csak ösztöndíjas kép zéssel volt lehetsé-
ges, mesélte Manci néni.

*
A Papp-féle sörkertben alakul meg a 

Csu kás hétfalusi fiú tekecsapat, ami Er-
dély legjobb csapatai közé tartozott, és 
or szágos szinten nyílván volt tartva. Köpe 
Já nos, a csernátfalusi mozi tulajdonosa 
vál lalta fel e csapat szervezését, ve ze té sét. 
A Csukás csapat tagjai falvainkra le bont-
va a következők voltak: Bácsafalu: Gocs-
mán István, Partin István, Partin Ár pád, 
Szén András, Szén Mihály, Pel tán János, a 
Dreguss testvérek, Mártis, Par tin Márton, 
Jónás, Borcsa Bodolai Gyu la, Türkös: 
Farkas István, Farkas Mi hály, Kocsis 
Miska, Tizedes András, Ti zedes István, 
Budai Mihály, Tóth Ist ván, Fehér Sándor.

(Folytatása a 4. oldalon.)
A sörkerti ünnepélyek utáni kirándulás a Bolnokra. A képen többek között: 

dr. Kiss Béla, Füzesi Irén, Kanabé Gyárfás, Kanabé Gábor.
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2012. július 12. H  É  T  F  A  L  U 3. oldal

Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

Kovács Lehel István

Sibo th:  a  Szabadságharc  e l fe le j t e t t  he lysz íne
Március 15-én a brassói és négyfa-

lusi ma  gyarság a Szabadságharc több 
hely szí nén is megemlékezik, egyik fő 
esemény az alsó-tömösi emlékmű előtti 
műsor és ko szorúzás. Az emlékmű ke-
gyelet az 1849. június 18–19-én lezajlott 
tömösi-csa tában elesettek számára. A 
Sza bad ság harc egy barcasági helyszíné-
ről azon ban meg fe ledkeztünk, alig esik 
szó róla, pe dig itt is hősies csatát vívott 
a magyar hon védség.

Orbán Balázs (A Székelyföld leírása, 
Budapest, 1873.) így fogalmaz:

„A Kis-Vidombak völgye egy ka nya ru-
lattal közvetlenül a Keresztyénhavas dé li 
aljához, tehát legszebb oldalához ve zet el, 
mert a mig többi oldalai lép cső legesen 
fenyvesnőtte előhegyek ta lap zatáról 
emelkednek, addig ez ol dal ról függélyes 
meredeken van le metsz ve, mintha azt 
egy roppant fü résszel szelték volna el; ily 
függélyesen e melkedik a túloldali hegy 
sziklafala is, s ezen csodás sziklarepe-
désen – mely a tordai s minden ilynemű 
szik la si kátorokat felülmul – rohan alá 
i jesz tő sziklaomladványok zürje közt a 
fo lyam, bukdácsolva a roppant szirtek 
o duiba, majd ismét szem gyö nyör köd-
te tő zuhatagokkal lepvén meg az el ra
gadtatott útast. [...] Ily nagyszerüleg van 
decorálva e roppant sziklaváluzat, me lyet 
a rosnyóiak Oede Wegnek ne vez nek, 
mert az azon átvonuló ös vé nyen a tömösi 
szorosba lehet átjutni, de mi ez ösvényen 
csak egy darabig ha ladtunk, s azután 
a déloldali sziklák egy Istent kisértő 
repedésén kimászva a Keresztyénhavas 
és Bucsecs közti feny vesnőtte lankásabb 
hegyháton ha ladtunk mintegy 2 órát, 
mignem a si bothi őrállomást értük el. E 
távoli, em  ber alig látogatta zugot azért 
ke res tük fel, mivel az 1849-iki önvédelmi 
har czunkban szintén szerepelt, mert a 
mint fennebb a tömösi szoros le i rá sá nál 
előadtam, a muszkák betörésekor Tuzson 
János honvéd őrnagy volt itt két század 
gyalog, egy század lovas és két hegyi 
ágyúval. Kis Sándor ve zé ri tapintatáról 
tesz tanuságot e pont meg szállatása, 
mert a muszkákat ve ze tő hazaárulók ezen 
csempész ös vény re is rávezették az ellent 
s jun. 18-án itt is támadás történt; ha 
Tuzson nincs ott, hogy maroknyi sergével 
fel tart sa őket, akkor e ponton kerülik meg 
Kis Sándor tömösi hadállását; de a Tu-
zson által vezénylett honvédek jun. 18-án 
folyton harczolva, visszalökték a tizszeres 
számú ellent, s csak 19én, mi dőn lőkész-
letük elfogyott, huzódtak Ros nyóra, várva 
a törcsvári szo ros ban levőkre, kik a völgy 
túlfelén hu zód ván el, Tuzson a Brassó 
felől tá ma dó s Törcsvártól is előtörő 
muszkák kö zül oly ügyesen siklott ki s 
huzódott Fe ketehalmon és Földváron át 
Há rom szék re, hogy sergecskéjéből egy 
sem e sett el.

A sibothi állomásról meg lehet mász ni 

a 6000 láb magas Bajult, mely a Bu-
csecsnek leghatalmasabb elő he gyét, 
vagy inkább egyik kifutványát ké pezi, s 
melynek keleti oldalából a Pra vodába 
ömlő számos havasi cser mely, nyugati 
oldalából pedig a NagyVi dombak ered. 
A sibothi állomásról, a régen székely 
határőreink által hasz nált ösvényen a 
törcsvári vámhoz, egy má sikon, mely 
a NagyVidombak nagy sze rüen szép 
völgyén vonul, Rosnyóra le het eljutni; 
mi ez utóbbin tértünk vissza élvezetes ki-
rándulásunk ki in du lá si pontjára, onnan 
Törcsvár felé foly tatandók útunkat.”

Hochbauer Gyula könyve alapján 
(Le ve let vittem Kossuthnak, Brassó, 
2012) fog laljuk össze a térséget érintő 
harcokat:

Bem 1849. március 20-án, délután 5 
ó rakor bevonult Brassóban.

Március 21-én Bem serege üldözőbe 
vet te a Tömösi-szoroson visszavonuló 
o rosz–osztrák sereget és súlyos vesz te-
sé get okozott nekik.

Május 2-án Felső-Tömösön állomáso-
zó szé kely honvédek a magyar hadsereg 
győ zelmeiért és Buda visszahódításáért 
ün nepet szenteltek.

Bem június 15-én felkereste a Tömösi-
szo rost, majd továbbutazott.

1849. június 18–19-én tört be a 
Tömösi-szo roson keresztül a Barcaság-
ra, s ezzel Er délybe Lüders tábornok 
28 636 em ber rel és 56 ágyúval.

Térjünk ki pár sor erejéig a sibothi 
hősre.

Tuzson János Bélafalván született 
1825. október 25-én.

1848. augusztusában belépett a hon-
véd ségbe, eleinte Gál Sándor tábornok 
mel lett teljesített szolgálatot. A harcok-
ban ta núsított vitézségéért 1849. május 
1-jén III. osztályú katonai érdemjelet 
kapott, majd június 15-én őrnaggyá lép-
tették elő, és zászlóaljparancsnok lett – 
három nap pal a Tömösi-csata előtt.

Június 18–19-én Sibothnál igyekszik 
fel tar tóztatni az ellenséget két század 
gya log sággal, egy század lovassággal és 
két he gyi ágyúval.

1849. augusztus 1-jén Gál Sándor tá-
bor nok Tuzson János alezredes vezetése 
a latt 200 honvédjére bízta a nyergestetői 
csa tát. A székelyek élethalálharcot vívtak 
E duard Clam-Gallas osztrák tábornok 
ve zet te osztrák és orosz csapatokból álló 
had sereg ellen. A kis számú székely had-
se reg, önfeláldozó küzdelmük ellenére 
ve re séget szenvedett az ellenségtől egy 
ká szo ni származású ember (más források 
sze rint egy lázárfalvi román pásztor) á ru-
lásának következtében.

Tuzson János, hogy elkerülje a be ke-
rí tést, feladta a hadállásokat és elvonult, 
majd megmaradt katonáival Tusnádnál 
Gál Sándorhoz csatlakozott, akivel együtt 
Mi tácsnál elhagyta az országot és a Tö-

rök Bi rodalomba távozott. Az amnesztia 
után ha zatért, 1897-ben részt vett a 
Nyerges-te tői emlékmű avatásán. 1904. 
január 2-án hunyt el Sepsiszentgyörgyön.

Nos, hogyan tudjuk beazonosítani Si-
both pontos helyét, hisz Orbán Balázs 
le í rása nem elegendő ehhez, a mai tér-
ké pe ken – de még a régieken sem – nem 
ta lálunk ilyen helynevet.

A megoldást az Osztrák-Magyar Mo-
nar chia és Oláhország határvonalának 
le í rása adja. A Predeál után következő 
sza kaszt Hajdu János járási főerdész így 
írta le 1899-ben: „[...] a Fetifoi tisztás 
1324 m. csúcsán tul leereszkedik és dél-
nyugat felé a román király ma gán bir-
tokának is határát képező 178/f. szá mú 
határhalomhoz ér, a honnan az tán éleken 
és hegynyergeken elő re ha ladva, egy 
1232 m. ponton tul a sán czon a Siboth 
nevü helyen felállított 179. számú hatá-
roszlophoz száll le s in nen félkörszerű 
kikanyarodással egy darabig a gerinczen 
levő ósán czon halad lefelé egy 1090 m. 
ponton át tisztásokkal megszakitott bük-
kösök kö zött s miután a sánczot elhagyja 
az É géttKő nevü helynél fölállított 180. 
szá mú határoszlophoz érkezik.”

Igen, a 179. számú határoszlop pon-
tos he lyét ismerjük, ez: 45,5035° É; 
25,5287° K; 1198 m. S tőle mintegy 
600–700 m-re vonul el a mostani 73A jel-
zésű Pre deál–Barcarozsnyó főút, amely a 
45,4985° É; 25,5234° K; 1086 m pontban 
ke resztezi a régi határvonalat.

A sibothi csata tehát a Predeál–Bar ca-
rozsnyó útvonalon, Predeáltól mintegy 
5 km-re zajlott le, abban a térségben, 
ahol ma az út jobb oldalán egy fiatal, 
sűrű fe nyő erdő van, mögötte, mellette 
villák, há zak. Innen egy széles szekérút 
vezet az er dőbe, mellette a kék kereszt-
tel jelzett ös vény, amely a Háromfenyő 
me ne dék ház hoz visz. Ez a 73A jelzésű 
főút az 1848-as Szabadságharc, de még 
Orbán Ba lázs idejében sem létezett, hisz 
Hi deg pa tak (Kalter Strom, Pârâul Rece) 
ü dü lőtelep helyén valamikor az 1900-
as é vek közepén a tanulók és diákok 
számára hoz tak létre egy táborhelyet, 
me ne dék há zakat, ebből fejlődött ki az 
1956-ig Bar ca rozsnyóhoz, majd azután 
Predeálhoz tar tozó kis település, klima-
tikus gyógyhely.

Sok Bucsecs és Keresztény-havas 
tér ké pet kell átnézni ahhoz, hogy egyik-
má si kon felleljük a hely mai nevét: 
La Şipote, ami magyarul annyit tesz: a 
Csurgóknál.

Talán itt, az út szélén nem ártana 
egy em léktáblával megjelölni a helyet: 
ne men jen teljesen feledésbe Sza-
badságharcunk egyik fontos barcasági 
helyszíne.

Hochbauer Gyula

M a g y a r v á r
Nem akartam én erről írni, mert már 

egy szer – alkalomadtán – beszéltem.
Meg régecske is történt már..., egy esz-

ten deje is elmúlt. De hát jó és kevésbé 
jó féle emberek is nyugtázták már, hogy 
a tö mösi Margyarvárnál lévő emlékmű 
kö rül valakik lerontották a kovácsoltvas 
ke rí tést. Március 15-én az is köztudott 
lett, hogy valakik másik kerítést állítottak. 
No ha a környéken egypáran sokat tudnak 
er ről, mégis leírom, hogy a Hétfalusi Ma-
gyar Művelődési Társaság s a budapesti 
Ga rabonciás Egyesület közös pró bál ko-
zá sa volt a kegyeleti tér gondozása.

Azóta egy pár embernek többet jelent az 
a hely mint addig. Nekem az is öröm, hogy 
tudom, gondolatban többször va gyunk ott 
mint eddig: Farkas Gyula, Tür kö si Kálmán, 
Bartos Király Mihály, Köpe Ist ván, Miklós 
Attila, Farkas János, Szén I bolya, Miklós 
Melinda, Regman Zsuzsa, Hoch bauer Éva, 
Miklós Botond, Regman Dá vid, Paizs 
Timea, Taizs Dávid, Kádár Ro zália, Szén 
Izabella, Szitás Ferenc, Szi tás Zsombor, 
Bencze Zsolt, Bencze Ar nold.

És azóta is folytatódik a műemlék 
tör té nete...

Hochbauer Gyula

Brassóvidéki 
‘48-as honvédek
Kőhalom

Gyertyanos Ferenc, alhadnagy, 
postamester (Mikár: 145.)

Baumgarten József, alezredes (Bóna 
Gábor)

Ottrobán Nándor, hadnagy (Bóna 
Gábor)
Hosszúfalu

Balás István, közhonvéd (KF: 37.)
Balázs Sándor, közhonvéd, iro-

daszolga (Mikár: 102.)
Bandi István, közhonvéd (KF: 37.)
Bence Mihály, közhonvéd (KF: 37.)
Bence Mihály, közhonvéd, föld-

műves (Mikár: 102.)
Benede János, közhonvéd (KF: 37.)
Benedek János, közhonvéd, gazdász 

(Mikár: 102.)
Benedek Vilmos, közhonvéd, 

napszámos (Mikár: 102.)
Buda Péter, közhonvéd (KF: 37.)
Budi István, közhonvéd (KF: 37.)
Czimbor István, közhonvéd (KF: 38.)
Czimbor János, közhonvéd, föld-

műves (Mikár: 102.)
Csabai István, közhonvéd (KF: 36.)
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Kapitány László

A hé t fa lus i  c sángók  tör t éne te
(Folytatás előző lapszámunkból.)
A Felszabadulás korszaka
A csángó nép felszabadult a százados 

iga alól.
Az 1848-as forradalom megrázkódtatta 

Eu rópa országainak politikai hatalmait. 
A ma gyar Országgyűlés is új alkotmányt 
a dott ki. Ez az alkotmány kiterjeszti a pol-
gári jo gokat, megszünteti a kiváltságokat, 
a tör vény előtt mindenkit egyenlővé tesz, 
a jobb ágyokat felszabadítja.

Felszabadult Hétfalu lakossága is. Kép-
vi selőket küldtek Agyagfalvára (Lutiţa), 
a hol kérték hogy Hétfalut közigazgatásilag 
csa tolják Háromszékhez. 1848. október 
16-án tartották a nagygyűlést.

Alább vannak ismertetve a képviselők, 
köz ségenként:

Bácsfaluból: Borcsa András, Gócza 
Já nos; Türkösből: Kurucz András, Jakab 
Mi hály, Kiss András; Csernátfaluból: 
Bor csa István, Plésa András; Hosszúfa-
luból: Ve res Gaudi János, Magdó Samu, 
Csukás György, Giró János, Dávid János; 
Tat rang ból: Csabai István, Jakab Mihály, 
Ván csa János, Miklós György; Zajzonból: 
Fó ris István, Miklós Samu; Pürkereczből: 
Papp István, Piroska Márton; Krizbából: 
Mó zes Miklós, Sala István, Jakab Samu; 
Apá czából: Bölöni Imre, Szebeni Miklós, 
Szent páli József, Jakab Imre; Bar cza új fa-
luból: András Márton, Pál István.

A követeket szívesen fogadták. Annál 
job  ban haragra kelt Brassó: hogy merték 
kér ni a Székelyföldhöz való csatolást? A 
kül dötteket, ahogy haza értek, azonnal 
le tar tóztatták. Bosszúképpen 3000 főnyi 
se re get hoztak Fogarasból. Hogy nagyobb 
ká rokat nem okoztak, Orchidean és Se că-
reanu vezéreknek köszönhetjük. A meg-
bosszulást azért nem lehetett elkerülni. 
1848 decemberében, Karácsony szom bat-
ján, a szászok, az ellenséget rá uszí tot ták a 
hétfalusi védetlen népre. Iszonyú mó don 
lemészárolták a csángóság leg jobb jait. 
Köztük Sükösd Samu és Szász György 
evangélikus lelkészeket is.

Az agyagfalvi küldöttek még sokáig ma-
radtak a brassói börtönbe. A hoz zá tar tozók 
utánjárására és váltságpénzek fi ze tése után 
sikerült egy párat ki sza ba dí ta ni. Legtöbbet 

az apácaiak szenvedtek, csak akkor kerül-
tek ki mikor a magyar csa patok beérkeztek 
Brassóba.

1849-ben, az oroszok bejöttével, meg-
a lakul a 126-ik honvédezred a csángóság 
had viselőképes fiaiból. Részt vettek a 
szép mezői (Şona) és a mundrai (Mândra) 
har  cokba. Sokan megsebesültek, mások 
meg haltak. 

Az orosz túlerővel nem lehetett felvenni 
a harcot. A magyar sereg Világosnál (Şi-
ri a) leteszi a fegyvert. A 126-os zászlóaljat 
be sorozták az osztrák hadseregbe és i de-
gen be viszik őket harcolni.

A bekövetkező önkényuralom nem 
so kat változtatott a nép helyzetén. De fel-
sza badultak Brassó uralma alól. 

Az igazi felszabadulás, 1863-ban kez-
dő dik, mikor Fogaras megye igazgatása 
a lá kerül Hétfalu. Az egyház még egy 
i deig a szászok kormányzata alatt marad. 
Fel lendül az anyagi és szel lemi új já a la ku-
lás. Rohamosan kezdnek fej lődni a köz-
sé gek. 1886-ban meg sza badulnak a szász 
püspökségtől. Ál ta lá nos gazdasági fej-
lődés volt, egészen az el ső világ há bo rú ig.

Sokan elkerültek harcolni a mások ér-
de keiért. Megsebesültek, elvesztek a harc-
tereken. Akik itthon maradtak, küz döt tek 
a mindennapi kenyér meg szer zé sé ért. 
Sokakat elhurcoltak, rabságba vittek. 

A háború végeztével, Erdély Ro má ni á-
hoz kerül. Ez alkalommal egy új korszak 
kez  dődik Hétfalu életében. A többit ... 
tud juk.

Egy apróság azonban nem annyira köz-
is mert Hétfalu életéből: volt egyszer egy 
gyógy hatású forrás a Hegyes-hegy alatt. 
So kan idejártak a környékről be teg sé gü-
ket kezelni.

A brassói hatóságok felfigyeltek erre. 
El is vették a községtől a használati jogot. 
,,Be lépti díjat” róttak ki. Nem tartott so ká-
ig  ez a haszonélvezet. Az 1715–1720-as 
évekbe, egy nagy földrengés volt, ami 
el dugta a forrást. Nem maradt csak egy 
kis édesvizű forráska. Azt mondják hogy 
a nép átka volt ez. Itt a forrás, DK-re, 
2–300m-re a Benciu-kabanától, a Bi valy-
le gelőn: 45°36’26.65” É, 25°42’19.50” K.

(Vége.)

A Hétfalusi Magyar Művelődési Tár sa-
ság idéni identitás megerősítő prog ram ját 
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kül-
ho ni Magyarok Osztálya támogatta. A 
rész letes terv alapján működő program 
majd nem a teljes tanéven át négy te rü le-
tet fogott át: mesemondás, mesejátszás, 
bá bozás, meserajzolás.

Az idén hetedik alkalommal meg szer-
ve zett hétfalusi magyar népmesemondó 
ma ratonon 82 óvodás és iskolás váltotta  
egy mást a mesemondó székben. A Zaj zo ni 
Rab István Középiskolában a me se játszás 
különleges színjátszó te vé keny ség. Idén 
több csoport is működött pár hu zamosan, 
s az „évadot” több ki szál lás sal zárta. Ezek 
közül a legsikeresebb a Bar caföldvár – 
Apáca – Krizba – Höl tö vény, és a Zágon 
– Csomakőrös – Ko vász na – Komandó 
körutak voltak. E ze ken a honismereti  
kirándulásokon játék, tánc, ének, furu-
lya, vers, mese ötvöződött. Volt, hogy 

Hochbauer Gyula

H o r d o z z u k  s z é t  a  m e s é t , 
m e r t  v a n  k i k n e k . . .

csak magunk voltunk, s a játék ö röméért 
játszodtunk. Máshol tíz em ber nek, vagy 
ötvennek, száznak. De egynek is, kettőnek 
is, háromnak is.

A csapat énekelt Földvár főterén, Seres 
And rás szülőháza előtt Krizbán, Az a pá ca i 
evangélikus parókia kapuközén, a ko man-
dói csángótelepen, s a református temp-
lomban, a zágoni Mikes-kuriában, s le het 
Zajzonban, Bodolán és Ke reszt vá ron is.

Tomos Tündének köszönhetően fel fris-
sült a csoport bábkészlete. A tá mo ga tás nak 
köszönhetően több gyerek kap cso ló dott 
be a mesehordásba, s ez több pe da gógus 
részvételét is hozta. A program e red-
ményesen kapcsolt össze több i den ti tást 
erősítő művelődési területet: ének-ze ne, 
tánc, színjátszás, népi gyermekjáték, 
nép mese.

Hogy érdemes-e ilyensmivel fog lal-
koz ni, megtudhatják, ha közel hajolnak 
a já té kokban résztvevő gyermekekhez.

Bencze Mihály

H é t f a l u s i  t e k e p á l y á k
(Folytatás a 2. oldalról.) 
Csernátfalu: Köpe Já nos, Péter Já nos, 

Guruzda Samu, Papp György, a há rom 
Kozma fiú, a Kapitány fiúk, Lász ló Fe
renc, Tóth András, Gyulai Nagy András, 
Farkas Gyula, Benedek An dir Mihály, 
Hosszúfalu: Pünkösti Mi hály, Pünkösti 
István, Pünkösti And rás, Köpe Mihály, 
Köpe István, Köpe And rás, Bencze Mi
hály, Csabai Mi hály, Benedek Sárancsi, 
Tóth, Veres Im re, Hadnagy József, Partin 
István, Pa ri Endre. Igazolt játékos volt 
Bras só ból Papp András, rajta kívül még 
ját szot tak: Bálint János, Peltán János, 
Simon Bé ni, Bandi Gyula, Nagy Árpád, 
Nagy Sán dor, Magdó András, Magdó 
Ist ván, Bálint András, Bandi Gyula és 
má sok. A Csukás volt Hétfalu Arany
csa pata. Csak a Papp-féle sörkertben 
küz dött az Encián, a másik hivatalos 
csa pat is. Ezenkívül, versenyezett mind 
a hét fa lu külön-külön csapata. A csapa-
tok e gyen ruhával is rendelkeztek, egyik 
csapat rozs dabarna inget, a másik piros 
inget, vagy fehér inget viselt. Nyáron 
rövid ujjú ing ben játszottak, vagy a 
hosszú ujjút fel tűr ték. Minden csapat-
nak külön jelvénye is volt. A lányok is 
szoktak tekézni, de lány csapata csak 
Brassónak volt. Baj nok ságokat, kupa-
mérkőzéseket ját szot tak. A Csukás csa-
pat körmérkőzéseket ját szott a brassói, 
a sepsiszentgyörgyi, a ma rosvásárhelyi, 
kézdivásárhelyi, aradi és ma gyarországi 
csapatokkal is. Brassóban a Metrom és a 
Gázművek tekepályáin is sok szor nyert a 
csapat. 1950-ben az aradi nagy díjat Péter 
Jánosnak köszönhették. Saj nos a díjak és 
a kupák mindig a baj nok ságot szervező 

tekepályák tulajdona ma radt. A bajnok-
ságok kiemelkedő, és ün nepelt játékosa 
Péter János (Cser nát fa lu, 1907. február 
15. – Csernátfalu, 1982. október 12.) a 
Csukás csapat ka pi tánya volt, aki Toldi 
Miklós termetével és szakmai tudásával 
a versenyeken ta rolt. A bajnokságok 
általában két naposak vol tak, és a vendé-
geket itt szállásolták el. Két felszolgáló 
lány, és a Brassóból ingázó két pincér 
teljesítette a mindennapos szol gá latot. A 
kukta pedig a szomszédságban le vő vá-
góhíd mellet lakó Brenndörfer néni volt. 
Papp István testvére János a cser nát falusi 
iskola igazgatójaként sokszor vit te tekéz-
ni a nagyobb diákokat. 1932-ben Tóth pál 
Dániel költő és baráti társasága a Papp 
István-féle sörkertben szervezték meg a 
Zajzoni Rab István centenáriumot. Té len 
a Papp István-féle sörkert jég pá lya ként 
is működött, tömegesesen ked vel te a 
fiatalság ezt a sportot is. Papp Ist ván 
halála után fiai János, aki mérnök volt 
Bu karestben, és Pista, – aki a bukaresti 
Ma gyar Konzulátus sofőrje volt –, ha-
za jöt tek. Manci néni szerint tisztázatlan 
kö rül mények közt 70 000 lejért Köpe 
István fű részgyáros vásárolta fel tőlük 
e köz pon tot. Ekkor Manci néni a legna-
gyobb kug li golyót hazavitte emlékként. 
Az ün nep ségek idején a fúvószenekar 
Cser nát fa lu főterén fújta a gyülekezőt, és 
onnan vo nult le mindenki a sörkertig, ez 
így mű kö dött még a II. világháború alatt 
is. Az o rosz és a német megszállás alatt a 
ka to nák ide jártak táncolni. Az amerikai 
bom bák egy kicsi távolabbra estek, így 
a sör kert épségben maradt. 

(Folytatjuk.)A Palotások: gyermekek a Papp-féle sörkertben, 1937. június 28-án


