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Szerkesztõk: Hochbauer Gyula,
Kovács Lehel István
VIII. évfolyam 10. (498.) szám

Alapította és szerkesztette (19061911):
dr. Fekete Endre és Kiss Béla

Mesterséges
hagyomány
Játszom a szavakkal, s a hagyományos csángó mesterségek témakörének kapcsán megszületett e kissé furcsa
szóegyüttes.
A hagyomány olyan szokást, hiedelmet, véleményt
jelent, melyet bizonyos közösségek nemzedékrõl
nemzedékre megõriznek és továbbadnak. A mesterséges
pedig a természetes ellentéte, valami olyan, amit az
emberi rátermettség, alkotóvágy vagy éppen kényszer
hozott létre.
Tágabb értelemben minden hagyomány megszületésénél az emberi tényezõ bábáskodott, s így mindenik mesterségesnek mondható, és mégis olyan
hatalmas különbségek vannak hagyomány és hagyomány között.
Az alábbiakban egy olyan hagyományt említek,
melyet nem a pajkos alkotókedv, az öröm vagy hála
szült, éltetett és hordozott át századok vársáncain, hanem a túlélés néha fojtott, máskor elemi erõvel feltörõ
kényszere. A barcasági csángók kétlakiságáról van szó, ami
mesterségtõl, foglalkozástól függetlenül, a csángóság
egészére hatva, életformaként jelentkezett, gyökerezett
meg, és él tovább ma is, meghatározva e népcsoport
mindennapjait. Természetesen, hogy ma, amikor az
adott gazdasági körülmények hatására nem is ezrek,
hanem talán milliók keresnek jobb megélhetést,
boldogulást, anyagi stabilitást az országhatárokon túl,
már nem is feltûnõ, hogy a Kárpát-kanyar magyarjai
közül is sokan ezt az utat választják. A különbség csupán
annyi, hogy a barcasági csángók nem az utóbbi tizenvalahány évben kezdték, hanem jóval korábban.
Évszázadokra visszanyúló hagyomány tehát, hogy
a tavasz elõl menekülõ hóval egy idõben útra kelt a
csángó falvak lakosságának egy igen tekintélyes hányada
is. Fuvarosok, kõmûvesek, szakácsnõk, szolgálók vagy
ácsok vették vállukra a tarisznyával együtt a vándorút
keresztjét is. S bár voltak olyanok, akik a meggazdagodás
vágyával keltek útra, és közülük néhánynak sikerült is
valóra váltania e vágyát, a derékhad számára a hajtóerõt
mégis a túlélés kényszere szolgáltatta. Az emberhez
méltó élet támasztotta elvárások, a megmaradás követelményei sokszor bizonyultak teljesíthetetlennek a mostoha éghajlatú, kevés termõföldû, gazdaságilag elmaradottnak számító Barcaságon. Ennek következménye volt a kirajzás, a bizonytalan idõre szóló elválás,
a nyomorúságos szállásokon való tengõdés, a
fösvénység felé hajló, minden garast jól beosztani próbáló szigorú mértékletesség. És talán ezért volt magasabb
értéke, nagyobb vonzereje az ilyen pénzen vásárolt
földnek, teleknek, háznak.
(halász)
(Folytatása a 4. oldalon)

Független mûvelõdési és
helytörténeti havilap
2002. október 11.  péntek

Kóboros szekér magyar
katonákkal 
regrutabúcsúztató az I.
világháború elõtt
Fényképezte: Fóris Béla
Dr. Magdó János
gyûjteményébõl

Az alakuló hagyomány
(Szent Mihály-nap Négyfaluban)
Hagyományteremtésben hat esztendõ még nem
mérföldkõ. Az elképzeléseket az idõ mérlegeli. A közösség próbálgatja, esztendõk értékárnyalatai közül
válogat, s közben maga is árnyalódik. Van, ki úgy véli,
hogy idén a rendezvény egynaposra zsugorodott, más
meg úgy, hogy ez várható tömörödést is jelent. Úgy
tûnik, megindult egy kínálatigénylehetõség összehangolás.
Az idei rendezvény kétágú törzse a felvonulás és a
majális volt. Az elsõ  úgy tûnik  egy székelyföldi
hagyomány (a szüreti felvonulás) sikeres négyfalusi
honosítása: Fûrészmezõ felsõ szélétõl és Bácsfalu
Derestye felõli peremétõl való, egyidõben Négyfalu
központja felé induló lovas, szekeres felvonulást jelent.
A lovas-szekeres gazdák elõre készülnek az alkalomra:
fényesre suvickolt lovaikat piros-fehér-zöld és pirossárga-kék színhatást keltõ szalagcsokrokkal díszítik. A
lovakat legények vagy lányok ülik meg, néha népviseletben, néha ennek valamilyen idõszerûsített polgári
változatában. A lovaglásra vállalkozók között valóságos versengés van abban, hogy kinek jut ló. Egy lovasgazdához több jelentkezõ is bekopog. A szekereket
fenyõággal és szeptember végi virágokkal díszítik s a
szekeresek is ünneplõbe öltöznek. Idén már nemcsak
felkérésre jöttek, hanem kötelességszerûen is, mert úgy
érezték, hogy megilleti õket is ez a megtiszteltetés.
A szekeresek és a szekeres felvonulók egy része elõzetes egyezség alapján talál egymásra (idén a fúvósoknak volt elõre megbeszélt szekere). Van szekeres,
aki arra büszke, hogy máshonnan érkezett felvonulónak
furikázhat (a hat év alatt kisújszállási, szárazajtai,
udvarhelyi, brassói s leggyakrabban háromfalusi
vendégeket).
A menet a Mihály napjához legközelebb esõ va-

sárnap az istentisztelet/szentmise utáni ebédet követõen,
két órakor indul mindkét irányból 2-4 lovassal, 4-6
szekérrel, hangulatát meghatározza a helybeli magyarok
népviselete: hétfalusi csángó és székely, s esetenként a
vendégek népviselete, a tûzoltózenekar egyenruhája és
sárgaréz hangszerei.
A szekeres felvonulás állomásai a fõút mentén elhelyezkedõ különbözõ felekezeti templomok melletti
terek, utcaszádák, ahol megállnak: a rezesbanda húz
egy-két nótát, valamelyik együttes rop egy rövidet, a
környezõ házakból idesereglenek, megtapsolják a
látványosságot, s félszegen avatkoznak bele a hagyomány alakulásába, néha borral-pálinkával való kínálgatással. De ritkán marad ki a megálló melletti
templom lelkészének az üdvözlete, aki egyházközsége
nevében kedvcsinálóval ajándékozza meg a
táncosokat vagy a fúvósokat.
A felvonulás közönsége a négy egymással összeépült, sajátosan polgárosodott falu lakossága. Idén próbálkozás volt, hogy nagydob nélkül ki kapcsolódik
be? Megnyugtató volt, hogy kevesebben bár, mint
elõzetes hangos hírveréssel, de várták a négyfalusiak,
hogy inthessünk egymásnak, sokan az ablakból, mások
a kapuból, s a templom közeli táncok közönségébõl.
Évrõl évre szekérrõl figyelem õket, s az õ arcukon
változatlan az ünnep alkalma fakasztotta öröm.
Csernátfaluban a Vásár utcában kerülnek egymás
mögé a két szegrõl érkezett lovasok és szekerek, hogy
aztán egy erõsebb menethez induljanak a majális
eddigi színtere, a Zajzoni Rab István Középiskola
csernátfalusi sportpályája felé.
Gyulai Rozália
(Folytatása a 3. oldalon)
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2. oldal

Október ` Magvetõ hava
 1899. október 1. Szórády Lajos evangélikus lelkész beiktatása Tatrangon.
 1782. október 3. Szeli József evangélikus lelkész, barcasági krónikás
halála Székelyzsomboron. Hosszúfaluban született 1710-ben.
 1934. október 4. Majláth Gusztáv Károly püspök látogatása Türkösön.
 1907. október 5. Az EMKE este 7 órától a Kaszinó helyiségében borsostokány-vacsorával összekötött társas
összejövetelt szervezett.
 1985. október 5. Négyfalu magyar színjátszó csoportja bemutatta Kozsik
István Élet az uborkafán címû színmûvét
a brassói Kultúrházban.
 1895. október 6. Szász Domokos református püspök látogatása a négyfalusi
református templomban.
 1906. október 6. A Hétfalu emléklapot
adott ki a honszeretõ, önfeláldozó
hõsök gyásznapjára.
 1910. október 6. Az EMKE fiókkör a
tömösi Magyarvárnál nagyszabású
emlékünnepélyt rendezett, ahol Deák
Sándor lelkész tartott ünnepi beszédet.
 1981. október 8. Szedressy Pál ev. püspök látogatása Hosszúfalu-alszegen.
 1931. október 11. Istók János Csány
László-szobrának avatóünnepsége
Zalaegerszegen.
 1991. október 1213. A türkösi evangélikus templomban Kilyén Ilka moldvai csángó népköltészeti estet tartott.

 1857. október 13. Haynald Ludovicus püspök látogatása a türkösi római katolikus templomban.
 1900. október13. Majláth Gusztáv
Károly látogatása Türkösön.
 1906. október 13. Az EMKE olvasókörének nagygyûlése a csernátfalusi
vendéglõben.
 1945. október 13. Márton Áron püspök
látogatása Türkösön.
 1900. október 14. Nagyszabású iskolaépületavató-ünnepélyt szer vezett
Killyén Endre iskolaigazgató a polgári
fiú- és leánygimnáziumban.
 1908 október 20. Majláth Gusztáv Károly gyulafehérvári római katolikus
püspök bérmálni volt a türkösi római
katolikus egyházközségben.
 1992. október 2425. A Zajzoni Rab
István Középiskola névadó ünnepsége.
 1992. október 25. Mózes Árpád püspök
látogatása Türkösön.
 1990. október 26. Megalakult a Hétfalusi
Magyar Mûvelõdési Társaság.
 1886. október 28. Bálint András helytörténész, kántor-tanító, közéleti
személyiség születése Bácsfaluban.
Hosszúfaluban hunyt el 1962. július 25én.
 Október vége. Befejezõdtek az áprilisban
elkezdõdött, minden vasárnap
megtartott majálisok a Papp-féle Sörkertben.

Újralapozott könyvek
Egy tanulságos megmaradás-modell
A helytörténész és néprajzi érdeklõdésû Bálint Andrástól örököltem egy
borító nélküli, tépett és hiányos oldalszámú könyvet, mely a Brassó vidéki
csángók jövõjét tervezgette a XX. század
elején. Az utóbbi tíz évben a kölcsönkért
teljes kiadást gyakran újra- meg újraolvastam, s ajánlom mindenkinek, ki kételkedik  bizonytalankodik  a mi itteni
jövõnkben.
A könyv címe: Tanulmányok és javaslatok a hétfalusi és környékbeli csángók helyzetének javítása iránt. Közreadta a Brassó vármegyei Csángó Bizottság. Nyomtatták a
Herz-féle könyvnyomdában.
A könyvbõl olyan megmaradás-modell körvonalazódik száz évvel kiadása
után a jelenlegi magyar kisebbség
számára, mely megérdemli a figyelmet.
Horger Antal, akkor brassói fõreáliskolai tanár, húszoldalas tanulmánya bizonyítja, hogy a jelen kérdései megközelíthetetlenek és kezelhetetlenek a múlt
tárgyilagos ismerete nélkül.
A könyv azt is igazolja, hogy Brassó
és õt szorosan övezõ vidéke összefogott
egy elfogadható jövõ tervezésében:

Lázár István gróf fõispán kezdeményezésére 1902. április 20-án.
A felelõs bizottság összetétele és
névsora sem lényegtelen: Binder Jenõ
áll. fõreáliskolai tanár (Brassó); dr. Bokor János áll. fõreáliskolai tanár (Brassó); Gáspár Gyula igazgató-tanító
(Hosszúfalu); Gödri Márton igazgatótanító (Apáca); Gyurka József igazgató-tanító (Csernátfalu); dr. Hantz
Mihály megyei tiszti fõorvos; Horger
Antal áll. fõreáliskolai tanár (Brassó);
Killyéni Endre áll. polg. isk. igazgató
(Hosszúfalu); Kiss Árpád ág. h. ev.
lelkész (Csernátfalu); Kocsis János
igazgató-tanító (Bácsfalu); Mátis Bálint
községi jegyzõ (Zajzon); Orbán
Ferenc felsõ keresk. iskolai igazgató
(Brassó); Pajor Mihály igazgató-tanító
(Zajzon); dr. Pintér Gábor kir. tanfelügyelõ; dr. Póka Dezsõ járásorvos
(Hosszúfalu); Sánek András árvaszéki
elnök; dr. Semsey Aladár fõszolgabíró
(Csernátfalu); Szenti Bálint királyi
pénzügyigazgató;
Hochbauer Gyula
(Folytatása a 4. oldalon)

VIII. évf. 10. szám

Sarokkõ
Tessék választani!

Az a gyõzelem, amely legyõzte a világot, a mi hitünk.
1. János 5, 4 c.
Õsz van. S ilyenkor a lehulló levelek suhogó halála még jobban kihangsúlyozza az idõ megállíthatatlanul
tovadobbanó lépteit, s vele együtt az
elmúlás gondolatát. Ez a borongós
gondolat pedig befészkeli magát tudatunkba, és hideg leheletével a számvetés kényszerét ébresztgeti bennünk.
Õsz van. És ilyenkor mérleget vonunk. Egy lassan kimúló esztendõ dolgos hétköznapjainak vagy éppen elfecsérelt óráinak garmadája kerül megmérettetésre. E pillanat súlyos komolyságát pedig egyedül a pozitív
számvetés oldhatja fel. Nem könnyû
feladat. Mert ilyenkor, õsszel, nemcsak
éléskamráink, pincéink, magtáraink
feltöltöttségét vizsgáljuk, hanem lelki
tartalékainkat is górcsõ alá kell vennünk. Múltba hulló napjaink apróbbnagyobb csatározásai is ott sorjáznak
tehát lelkünk polcain, és nekünk rendszereznünk kell azokat. Külön a sikereket, gyõzelmeket, megvalósításokat,
és külön kudarcainkat, elszenvedett
vereségeinket. Az ilyenfajta válogatásban sokszor segíthet az a már közhelyízû mondás, hogy a vesztett csata még
nem feltétlenül jelent elveszített háborút
is, ellenben az is igaz, hogy ha a mérleg
nyelve mégis mínuszba billen, ajtónk
elõtt már ott toporog a kétségbeesés.
Harcainkban oly sokszor áhítottuk
a Biblia említette gyõzelmet, a világ
azonban csak ritkán adta meg ezt
nekünk, viszont annál többször maga

alá tepert. És közben fogyott, kopott
a hitünk, lendületét vesztette harcunk,
elborított a csüggedés. Vigasztalanul
billen hát a mérleg nyelve a borús
elmúlás nagy reménytelensége felé.
De amiképpen a magtárba vagy a
barázdába visszakerült búzaszem megõriz magában a nyár meleg erejébõl
annyit, amennyire a kicsírázáshoz
feltétlenül szüksége van, úgy mi is
megtaláljuk a hitben azt a világot legyõzõ erõt, mellyel felülemelkedhetünk
a kudarcok õszén, s a negatív számvetés lesújtó hangulatát az újrakezdés
lehetõségére cserélhetjük. Így az õsznek
többé már nem az elmúlás hangulata,
hanem az újrakezdés merészsége adja
szépségét.
Erre tanít minket az Írás, és ezt tanúsítják mindazok, akik Jézus szavaiból
merített hittel újra és újra vívták
harcaikat. A 200 éve született Kossuth
Lajos talán most a legidõszerûbb, bár
korántsem egyetlen példa erre: levert
forradalom és közel fél évszázadnyi
számûzetés megannyi vesztett csatája
után is vallotta a gyõzelmet, hitt a jóban.
És ez a hit emelte felül õt minden õszön és minden elmúláson.
Õsz van. A számadás ideje. Számadást készíteni pedig kétféleképpen
lehet: úgy is, ha a mérleg nyelve a fásult reménytelenség, és úgy is, ha a hit.
Tessék választani!
Török László
csernátfalusi lelkipásztor

Hétfalusi hírek
 Szeptember 29-én hatodik alkalommal szervezte meg az RMDSZ
helyi szervezete Négyfaluban a Szent
Mihály-napi ünnepséget.
 Szeptember közepén megjelent a
négyfalusi Polgármesteri Hivatal Négyfalu
címû magyar nyelvû közlönyének elsõ
száma. Hasábjain ismertetõket, beszámolókat közöl a polgármester, a Városi
Tanács munkásságáról, megyei jogú
városunk életérõl.
 Október 7-én, hétfõn a Zajzoni
Rab István Középiskola udvarán álló
kopjafánál középiskolások és tanáraik
emlékeztek meg az aradi vértanúk
szabadságért hozott áldozatáról.
 Október 56-án 12 négyfalusi és
háromfalusi diák vett részt Lay Réka, a
brassói Áprily Lajos Középiskola törté-

nelemtanára szervezte brassói és barcasági honismereti kiránduláson.
 Október 26-án a Hétfalusi Magyar
Mûvelõdési Társaság a Zajzoni Rab
István Középiskolával megszervezi a
júniustól elhalasztott Zajzoni-évzáró
versmajálist, amelyet másnap a középiskola névadásának 10. évfordulójára szervezett ünnepség követ. Felhívjuk az
érdeklõdõk figyelmét, hogy ezt az
ikerrendezvényt október 1213-ról
halasztottuk október 2627-re.
 A Hétfalut kisújszállási barátja, Nagy
István 10 000 forinttal támogatta.
 A Zajzoni Rab István Középiskola
küldöttel képviseltette magát a kisújszállási, Kossuth Lajos nevét viselõ iskola avatási ünnepségén.
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2002. október 11.

Fóris Béla

` Egy elfelejtett tatrangi fényképész `
Röviden jellemezve: ezermester volt és
fényképész. Brassóban született 1872-ben,
a Fekete utcában (ma Nicolae Bãlcescu),
családjának péksége és üzlete volt. A
fényképészet mesterségével Brassóban
ismerkedett meg a századforduló
környékén, majd házassága révén
Tatrangra került. A családi krónikában
errõl így ír: Házasodtam 1899. év febr. 6án, Húshagyókedden.
Felesége, Molnár Sára, 1881-ben született, és férjét pontosan egy évvel élte túl:
1960 karácsonyának estéjén halt meg.
Kilenc gyermekük közül csak hárman
élték meg a felnõtt kort, Róza nevû lányuk
(született 1918-ban) még él, így tõle is
sikerült egyet s mást apjáról megtudnom.
Elbeszéléseibõl egy ügyes üzletember
alakja rajzolódik ki, aki tehetségével, szorgalmával és gyakorlatiasságával biztosította
családja megélhetését és vagyona gyarapodását. Tatrangon több éven át egy falusi
vegyesboltot mûködtetett, de ezt a késõbbiekben feladta, és egyre inkább a fényképészetnek szentelte idejét. Az akkori szakmai eljárásoknak megfelelõen, üveglemezekre fényképezett. Elsõsorban Zajzonfürdõrõl készített levelezõlapokat,
melyeket a fürdõvendégeknek adott el.
Képeit saját kezûleg készítette, díszített
kartonkeretbe ragasztotta és gyakran be
is rámázta õket. Készített azonban képeket
a Kárpát-kanyar többi településérõl is,
Négyfalutól Bodzafordulóig, családokról,
iskolásokról, konfirmációkról, összejövetelekrõl, kirándulásokról és a falvak
életének minden fontosabb eseményérõl
az 19101950 közötti idõszakban.
Kitûnõ kézügyessége révén a fényképészeten kívül sok minden mással is
foglalkozott. Autókat, kerékpárokat és
órákat javított, ablakokat üvegezett,
edényeket foltozott, de ha megkérték,
farsangi álarcokat is készített. Sõt, kiterjedt
gazdasága is volt, családjával eg yütt
állatokat nevelt eladásra. Háromfaluban a
múlt század elején a Tompa család mellett
Fóris Bélának volt még autója. Amikor kocsijának küllõi elromlottak, ezeket állítólag
maga egészítette ki saját faragású küllõkkel.
Szép írása és stílusa tanult emberre vall.

Fóris Béla feleségével és lányával
1906-ban  dr. Magdó János gyûjteményébõl
Anyanyelvén kívül németül és románul is
beszélt. A tatrangi vezetõség felkérésére
több alkalommal is tolmácsként volt jelen
a szász falvak elöljáróival folytatott
tárgyalásokon, melyeken különbözõ vitás
ügyekben (pl. földek határainak kijelölése)
kellett egyezségre jutni.
A háromfalusiak ma is emlékeznek rá,
sokukról készített fényképet. Ma is
közszájon forog az alábbi kis humoros
történet:
 Béla bácsi, csúf fényképet csinált
rólam!  mondta az egyik kliens.
 Csúf emberrõl én sem tudok szép
fényképet készíteni!  válaszolta az öreg
fényképész.
Fóris Béla fia az apjától hátramaradt
üveglemez-negatívokból sokat elajándékozott. A megmaradt 270 darab üveglemezt csak a szerencse mentette meg a
pusztulástól. Eg y véletlen folytán a
szomszéd házban tartózkodtam, amikor
kifelé jövet a fényképész fiával találkoztam, aki egy ócska faládát cipelt, hogy
a Tatrang vizébe dobja. A ládában Fóris
Béla még megmaradt üveglemezei voltak...
Dr. Magdó János

Az alakuló hagyomány
(Szent Mihály-nap)

3. oldal

Pajor Mihály, a dobos
(Madártávlatok)
regényrészlet`vázlat

Pénteken, október 27-én délután 3
órakor 3 lovas érkezett nyargalva a városba. Jelentkeztek a kapunál õrséget állóknál, akik türelmetlen sürgetésükre
hadnagyukhoz vezettették magukat, s lihegve jelentették: Jönnek a székelyek!
1688-ban sem terjedt úgy a tûz, mint
ez a hír. Perceken belül a város minden
kapujánál sokszorozták a védelmet, s a
Háromszék felõli bástyákon magyar
szem számára érdekes szász nyüzsgés
kezdõdött tarkán és visszafogott aggodalommal, mintha azt szerették volna,
hogy valamiképp védõdjön meg a város:
mindenki a másikat buzdította. Spontán
riadó alakult volna ki, ha nem jelent volna
meg a 3 hivatásos dobos. A védelemnek
a kürtösök, a polgárságnak a dobosok
hordták az idõszerû híreket.
A csernátfalusi Pajor Mihály hitetlenkedõ csodálkozással bámulta a fejvesztettségbõl szervezõdéssé csillapuló kavargást. Értette a félig-meddig pocakos,
lassú szájú dobost, akinek a szomszédjába járatos volt mindenféle hétfalusi
parasztportékával, s aki két szöveg közti
dobpergetéskor egy szászosat minden
veszélyhelyzet ellenére rákacsintott. Pajor
Mihály intett neki, hogy dolgavégeztével
szeretne beszélni vele. Erre az bólintott,
hogy ha kezdõ lett volna, lehet, belezavarodott volna a dobverésbe.
Egy fertály múlva a Szent Péter és Páltemplom árnyékában magyarázott neki
a brassói a beavatottak modorában.
 Én ütöm a dobot, s mondom a
szót, de nem hiszem a bajt. A székelyek
nem tudnak még repülni, hogy hipphopp átszeljék a Barcaságot. A három
hírhordó közül egyiket ismerem: néha
döcög az agya s madártávlatból nem is
lát pontosan.
Pajor Mihály elköszönt, s lódult haza
a hírrel. Igyekezett, de csak gondolkozva. Azt már azóta pontosan nem lehet
tudni, hogy min, de hihetõ az is, hogy
arra gondolt sok-sok változatban, hogy
nem is olyan rossz hírvivõ dobosnak
lenni, mert a hírvivõ érdekesen viszo-

nyulhat az eseményekhez, a szövegekhez
és a hallgatóihoz is...
Jó hónap múlva találkozott ismét a
dobossal aki elkuncogta neki, hogy a
múltkori egy szakasz a császári ezredbõl,
a polgárõrök ötödik százada és a szász
népfelkelõk kivonultak a városból Szászhermány felé, hogy fogadják az ellenséget. A hátramaradottak a várost õrizték
izgalommal. Késõbb persze kiderült,
hogy az egész csak vaklárma volt...
 Ha a hírmondó ennyire biztosan
meg tudja különböztetni a valóst a hamistól, akkor érdemes dobot akasztani
a nyakába  gondolta.
A március 20-i hír, mely szerint Bem
tábornok közeledik Brassóhoz, már nem
vaklárma volt, és nem csak amiatt, hogy
errõl már az újságok is írtak, a hírt
erõsítve több nyelven is, hanem: ...reggel
10 óra körül a fekete-sárga zászlót levonták a
Tanácsházról és néma csend lett úrrá az utcákon.
Kevéssel 12 óra elõtt a Rózsa térre galoppozott,
a kapu közelébe az elsõ magyar huszár. A tömeg
megrémült, miközben a lovas néhány szót váltott a magyarokkal, majd elnyargalt. Déli egy
óra körül érkezett 8 magyar lovas, élükön Bem
titkárával, Anton Kurzcal, aki szállást foglalt
a tábornoknak a piactéren, a Christoph-házban.
Délután négy órakor bevonult Bem is a
piactérre. Éljenzéssel fogadták. Több zászlóalj
követte a vezért, közöttük a Márriássyhuszárok  jegyezte naplójába Karl
Thiess brassói szász tanító.
Ekkorra már dobos lett a csernátfalusi Pajor Mihály, mert az otthon toborzódó zászlóaljba dobos kerestetett. Ameddig Türkösben folyt a kiképzés, esténként hazajárt a legénység, s Mihály
hazakérte a dobot. Otthon a mezõre
nézõ csûrkertben próbálgatott... Fogarason szerencséje volt, túlélte a harcot.
Hazakerült. Élete végéig többször álmodta, hogy õ lett a falujában a dobos,
pedig egy percig sem lehetett, mert nem
bíztak meg benne, mert õ 49-ben egyebet dobolt.
Lukács Gyula

(Folytatás az 1. oldalról)

A legolcsóbb

EGÉSZSÉGÜGYI
BIZTOSÍTÁS
külföldi utazásra,
ZÖLDKÁRTYA

AZ AGI ROMANIA-nál
a cég székhelyén:
2200 Brassó, Vlad Þepeº utca 8. szám
tel.: 0268/416 017

vagy a Brassói Lapoknál!

A fõtéren a fúvósok általában elfújtak
néhány himnuszt (az idén nem), és az összesereglett közönséget 2-3 tánc szórakoztatta.
Közülük nem maradhatott el a borica s a
helybeli néptáncegyüttes, a Kéknefelejcs.
Idén a brassói Búzavirágnak is tapsolhattunk
a hajdani Kossuth, ma Szabadság téren.
Ezután következett a majális.
Ez már nem honosítás, hanem hagyomány. Érzik rajta a közösség évszázados
tapasztalata. Csoda-e hát, ha ebben már más
a mérce? Nem, hanem ez a természetes. De
mérjen az, akinek száz esztendõ a háta
mögött. Méltó rá hallgatni ennek az
ünnepnek.
Gyulai Rozália
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HÉTFALU

4. oldal

A négyfalusi evangélikus felekezeti oktatás feltámadhat
Nem végeztünk felmérést annak kiderítésére, kit mennyire érint, kinek
mennyire fáj a Zajzoni Rab István Középiskolában 1997-ben újraindult evangélikus felekezeti oktatás túl korai
megszûnése. A hozzánk érkezett visszajelzések nem hivatalosak, számuk is kicsi,
nem mérhetõ le belõlük egy közösség
álláspontja. Amit közvéleménykutatás és
felmérések nélkül is biztosan tudunk: az
iskola vezetõségét, az elsõ osztály beindulásánál bábáskodó és a késõbbi lépéseknél utat egyengetõ tanárokat bántja,
elkeseríti, hogy az idei tanév végével a
felekezeti oktatásról már csak múlt idõben kezdtek beszélni.
Nemcsak az fáj, hogy egy nemes
szándékú, szûkebb-tágabb közösséget
szolgálni akaró próbálkozás kudarcba
fulladt.
Nemcsak azt sajnáljuk, hogy idõt, energiát nyelõ munka veszett kárba. Sürgetõ határidõkre, a Négyfalu (iskola)
Kolozsvár (Evangélikus Püspökség)
Brassó (Tanfelügyelõség)Bukarest (Tanügyminisztérium) pályát nemegyszer
befutva, elkészült és az Oktatási Minisztérium hivatalos közlönyeiben, internetoldalán végre megjelent az órakeret, tanterv, érettségi terv, összeálltak a szakképesítési és érettségi vizsga tételei, mi is
tapasztalatra tettünk szert, és most a kitaposott ösvényen nem lesz, aki járjon.
Úgy érzem, bár nagy, de még az
sem a legnagyobb veszteség, hogy is-

kolánk líceumi osztályt veszített. A felekezeti oktatás melletti elkötelezettséggel, a vállalt szerepben következetesek maradva, nem próbáltunk szakot váltani, az utolsó két tanévben is
evangélikus osztály indítására kértünk
és kaptunk engedélyt. Mivel kevés
tanuló iratkozott be, az osztály sem
tavalyelõtt, sem tavaly nem indulhatott, ezért az idei tanévre a második
középiskolai osztályt  függetlenül
attól, hogy milyen szakot szerettünk
volna  a Megyei Tanfelügyelõség nem
engedélyezte. Májusban már csak a
matematikainformatika osztályba
hívogathattuk a diákokat.
Az iskolánkat ért legnagyobb veszteség szerintem annak a köteléknek a
felbomlása, amely a vallásosztályok révén
alakult ki iskola és egyház, lelkészek és
tanárok, szellemi és lelki gyarapodás,
tanulás és imádkozás között. Bár az eddig
eltelt öt év rövid volt, az iskolába beköltözött heti 4-5 órás vallásos nevelés
kezdte éreztetni hatását. Volt diákunk, aki
hétvégén kántori szolgálatot teljesített,
sokan saját egyházközségükben a
vasárnapi iskolai oktatásból vették ki
részüket, egy végzõsünk most teológiai
hallgató, többen szociális gondozást
tanulva szeretnének majd a rászorulókon
segíteni. Az órarendben szereplõ egyházi
zenei oktatásnak köszönhetõen könnyû
volt ünnepélyessé tenni az iskolában szervezett halottak napi megemlékezést

Mesterséges hagyomány

(Folytatás az
A folyamat kísértetiesen emlékeztet
a háborús idõkre, hiszen a háborúban is
az otthon maradottak  jobbára nõk,
gyermekek és idõs férfiak , a harcosok
gyõzelmes visszatérésének reményében,
zokszó nélkül vállalták a többletmunkát.
A barcasági csángók otthonmaradt
részének is az adott kitartást, hogy a tél
közeledtével hazatérõk tarisznyájában,
soha el nem fogyó hamuban sült pogácsaként, a holnap biztonsága is ott lapul.
A kényszer tehát hagyományt teremtett, s ez a hagyomány túlélt két világháborút, és túlélte a második világégést követõ nagy átrendezõdést. Mert
bár a földek a szomorú emlékezetû

1. oldalról)
közösbe kerültek, s a hasznos munkaerõt már nem annyira a távoli Bukarest, hanem egyre inkább a közeli
nagyváros szocialista építõtelepei, születõ
gyárai szippantották fel, a nyolc-tíz órás
munkaidõ végeztével a csángók éppen
úgy igyekeztek haza, segíteni az eke
szarvánál maradottaknak, mint tették
õseik évtizedekkel, évszázadokkal
korábban. A lényeg tehát  a külsõ
körülmények alapvetõ változásai ellenére is  megmaradt. A hagyomány tovább élt.
Lényegi változás csak az utóbbi, szabadnak mondott idõszakban észlelhetõ,
mióta a megnyíló határok s a Nyugat

vagy egy-egy egyházi rendezvényt, de
egyedülálló élményt jelentett nekünk,
pedagógusoknak az is, amikor ezek a
gyermekek nemcsak az osztályfõnök
vezetésével, hanem a középiskola elvégzése után is, saját kezdeményezésre,
vakációban végigjárták a tanári kart
egy közös karácsonyi éneklésre.
Meggyõzõdésem, hogy nem csak, és
nem elsõsorban az iskoláé a veszteség. A
helybeli magyarságnak és egész evangélikus közösségünknek kárára van az országban egyedüli evangélikus osztály
megszûnése. Ezért nem tudok szabadulni a gondolattól: hátha mégis
Igaz, hogy a közömbösség köve nagyon kemény. Igaz, hogy az akarat és
kitartás vésõje kicsorbult, de a lelkesedés és a jó célba vetett hit köszörûkövén újraélezhetõ. És a szó, a Feltámadunk, nem is olyan hosszú. Még bevéshetõ.
De ehhez szülõk, lelkészek, tanárok, egyházi és iskolai elöljárók összefogására van szükség.
Az iskola vezetõsége vállalja az evangélikus felekezeti osztály újraindításához
szükséges minisztériumi jóváhagyás kieszközlését, ha idõben (a beiskolázási
tervet novemberben be kell nyújtanunk) megfelelõ biztosítékot sikerül
kapni arra, hogy az osztálylétesítéshez
szükséges legkevesebb 15 tanuló összegyûl. Együtt sikerülhet!
Miklós Melinda
vonzása ismét hosszabb távú kirajzásra
indította a csángókat  és nem csak õket. A kitágult látóhatár természetes következményeként fellépõ új igények
ösztökélik indulásra a XXI. század
Odüsszeuszait, akik most már Magyar-,
Olasz- és Spanyolhonban vagy éppen az
óceánon túl keresik  és találják meg 
a nagyobb darab kenyeret.
És itt kerül veszélybe a kétlakiság hagyománya. Mert a jobbnak vélt élet délibábos igézete menthetetlenül kikezdte a hazatérést biztosító honvágyat. A
kirajzottak közül egyre többen mondják, hogy az évszázadokon át megélt kétlakiság embert próbáló befektetése többé
nem térül meg. Nem kifizetõdõ. S ha
már választaniuk kell, akkor az emberségesebb, méltányosabban jövedelmezõ,
és  miért ne mondanánk ki? 
könnyebb munkahelyet választják. Ezt
pedig legtöbbször nem otthon találják
meg. A megmaradás, a túlélés ösztöne
még mindig erõs, de a hely fontossága, a
gyökerek ereje sokat halványult. Ha pedig a föld vonzereje csökken, nehezebb
haza találni. És még nehezebb, ha egy
másik, talán többet ígérõ bolygó vonzásába kerülünk
Mesterséges, de még mindig élõ hagyomány a barcasági csángók kétlakisága. Átélt világháborút, kommunizmust
és számos eldorádó csábító igézetét.
Kérdés: lesz-e, aki ezt a hagyományt
továbbra is megõrizze, átmentse?
Reméljük.
(halász)

VIII. évf. 10. szám

Egy tanulságos...
(Folytatás a 2. oldalról)
Szórády Lajos ág. h. ev. esperes-lelkész
(Tatrang); Tóthpál János igazgató-tanító
(Pürkerec); dr. Vajna Gábor ügyvéd; Vajna
József igazgató-tanító (Türkös).
A bizottság elõadókat nevezett ki a
kiemelt fontosságú szakterületek áttekintésére: gyermekvédelem: dr. Semsey Aladár; a kivándorlás korlátozása: Rombauer
Emil; az alkoholizmus korlátozása: Sánek
András; a községi társalgó házak (mûvelõdési házak): Kiss Árpád; a serdülõ ifjúság és a felnõttek továbbképzése: a csángó
naptár: dr. Bokor János.
Az elsõ névsor elárulja, hogy száz évvel ezelõtt milyen társadalmi rétegnek volt
jövõtervezõ hitele, de azt is, hogy bizonyos
foglalkozások a közösség hitelgaranciáját
hordozzák (pl.: pedagógus, lelkész, orvos,
ügyvéd). Azt is érezzük, hogy a jövõtervezés
felelõssége arányosan oszlik meg a vidék
központjának számító Brassó és a környezõ
községek között.
Ahogyan a könyv felméri a társadalmi
és mûvelõdési közállapotokat, azt egy mai
szociológus testület is megirigyelheti. A
ténymegállapításokat a hiányosságok
leltára követi, s ebbõl bontakoznak ki szakterületenként a jövõt teremtõ feladatok.
A tervezés logikus, szakszerû, céltudatos. A szakterületek közötti viszonyt is
ésszerûen látták, a nevelésre alapozva a jövõt, világosan látva, hogy a jövõnk attól
függ, hányan vagyunk és milyenek vagyunk.
A jövõtervezõk nem a lélekszám apadása miatt siránkoztak, hanem oknyomozás után próbáltak írt keresni erre:
egységes gazdasági-mûvelõdési programmal  kisebb lépték szerint a Széchenyitervhez hasonló jött létre. És nemcsak terv
maradt, hanem mûködött is, az eredmények tanúsága szerint az I. világháborúig.
A bizottságnak sikerült konkrét tevékenységekre, cselekedetekre lebontani
meglátásait-terveit, s az akkori Brassó vidéki magyarság erejét bizonyítva, sikerült
a tervezõkhöz kapcsolódó végrehajtást
szervezõ erõ. Az õstermelõ szakbizottságban: dr. Jekel Frigyes vármegyei alispán;
Krajcsovics Béla kir. erdõfelügyelõ; Kis
Géza m. kir. iparfelügyelõ; dr. Semsey
Aladár járási fõszolgabíró; dr. Sükösd
Zsigmond ügyvéd; Donáth Sándor m. kir.
fõerdész; Sánek András vármegyei aljegyzõ; Könczey Gyõzõ m. kir. állatorvos;
Reznek Mihály gazdasági ismétlõiskolai
tanító; Tóthpál János áll. isk. tanító; Lukács
Károly községi jegyzõ; Mátis Bálint községi
jegyzõ.
A szakbizottság tagjai közül tízen elõadói javaslatokat készítettek, a helyzetfelméréssel és javaslatokkal egy-egy, ezen
a vidéken hagyományosnak számító mesterség korszerûsítését keresve.
A korabeli sajtónak köszönhetõen láthatóvá válik, hogy a század elsõ évtizedében hogyan valósul meg a bizottság több terve, hogyan válik háziiparrá népmûvészetbõl a szövés, kézimunkából a kosárfonás,
hogyan járul hozzá egy-egy iskola vagy
nevelõ valamilyen hagyományos mesterség korszerûsítéséhez, vagy hogyan éltet
egy-egy mesterséget sokoldalú tanítói révén az iskola.
Lapozom még ezt a könyvet, s ajánlom,
olvassa mindenki, különösen azok, akik ma
valamilyen szinten, valamilyen területen
a Brassó vidéki magyarság jelenét szervezik.
Hochbauer Gyula
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