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Egy pásztor három fia elindul t ,Turkevéról .•
{,Finta Sándor Amerikába,
Finta Gergely Pá izsba, Finta Arpád itthon maradt~ R61uk emlékezünk. Sok-sok nemzedéken át Ecsegpusztán, a turkevei határban nagyhirü pásztorok voltak a Finta család fiai; leveIt j6szágaik hirét,
a fafaragásaik szépségét messze határokigismerték~
De az évszázad fordu16ján a hires pusztai rétek vizét árkokba csapol ták.
Selymes füvét kiölte a szik, csak tengődö t t a j2szág, s a hiIres
pásztorok elvándoroltak 8zerte'a világba •.Murtká keresnek' az egykori pusztai szabadok. Utjuk füstös gyárakg dohós mühelyek és kubik gödrök felé vezet. Munkát keresnek az "egykori pusztai szabadok. Finta Sándor házát~lraveretvén,
családjával kubik munka felvállalása céljából Nagyváradra települ~ Elmentek sokan, elmentek!
Ures házak, árva kapufélfák sora maradt csak utánuk. Jaj! Hirét
sem hozta legtöbbnek soha senki ••Finta Gergely gyalog indult Párizsba. hogy szobrászatot tanulÓlon és Rodin mühelyéig jut Finta
Gergely Páriaaban Rodmnnél dolgozi~.Finta Sándor apjával kubikol
Váradon. Kenyér kell, munka kell. Ehes az ember, éhes a család.
Éhes az ember, éhes a család, kenyér kell, munka kell. Munka kell,
emberi munka. Kenyér kell, erőo<Százaknak, ezreknek, milliÓknak",
De csak fájdalom, gond, nyomoruság. Százaknak, ezreknek, milli6knak
Jobb kell, más kell,forr~dalom. Ifju Finta Sándor és Finta Árpád
tanácsdirektoriumi tag. Arpád szavaival, Sándor plakettj'tel és
Lenin szobrával harcol Turkeve népóért. Jaj a legyőzötteknek, jaj
az igazságnak, ha letiporják .,Jaj a az abad oknak , jaj az1gazaknak.
1920 tavaszán az abonyi Vigyázó kastélyb~n Finta Arpádot társaival
együtt Héjjasék halálra kmnozták. Finta Arpá9 meghalt~ Gergely
szobrász Párizsban. A nehéz időben hová visz1 Sándort utja? Amerika. Itt ismeretlen ember Finta Sándor. Itt a távoli világban nekiláttam, hogy magyar fajtám érdekében megostromoljam azt a világot,
~ely mindig csak annyit tudott rólunk, hogy hunkby~ éhesek vagyunk.
En, Finta Sándor bátoritom az egyszerU magyar népet, a pásztorokokat és földmunkásokat, hogy felrázzam őket abb61 abalhitból,
melye
ben ezer éven át uraik tartották, hogy másra sem jók, csupán béresi tengódésre. Amerikában drága a hirnév, Párizsban magányos az
élet. Már ismert szobrasz Finta Sándor, amikor a világhirü Finta
Gergely hazatér Párizsb61 Turkevére, mert a várostól műterem és
muzeum céljáFa épületet kap .•De a tekintetes turkevei tanács k1lakoltatja, mert az épület fontosabb célokra szükséges. Ez aCturkevei sár, a kevi végzet. H~lotb már Finta Gergely, a kevi sár halottja, halott már Finta Arpá , l?itangok ölték meg~ Amerika, meszszeaég , Amerika idsgen emberelt. En Finta Sándor, mint végső akaratomat, testvéreim nevében is minden munkánkat a Turkevében alapitand6 Finta Muzeumban helyezzük örök letétbeo Példával járunk kevi
magyarsága előtt, hOly a jövő generációja a..kultura utján haladjon
és ne ragadjon a kevi sárb~. Egy pásztor három fia elindult Turkevéról. Finta Sándor, Finta Gergely, Finta AFpád és megtért oda,
ahonnan vétetett.
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