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B e v e z e t ő  h o n i s m e r e t i 
l e c k e s o r o z a t u n k  e l é

• Czimbor Magdolna

Az 1998-ban felújított órakeret le he tő-
séget biztosított arra, hogy heti egy vá laszt-
ható tantárgyat vezessünk be az I-IV. osz-
tályosok számára, s akkor fo galmazódott 
meg bennünk a honismeret, mint tantárgy 
be vezetésének szükségessége. Iskolánkban 
már 1995-től tantárgyszerűen tanítunk hon-
ismeretet saját tanterv alapján.

Az identitástudat megalapozásában egy-
re nagyobb szerep hárul az iskolákra, mert 
a globalizálódó világban a szülők s már a 
nagyszülők is az anglikán kultúra, az an gol 
nyelv elsajátítása, valamint az in for ma tikai 
ismeretek szerzésére helyezik a hang súlyt. 
Ezekben szeretnék gye re ke i ket élen látni, 
elfeledve közben, hogy a gye rekkorban 
mekkora szerepe van a já ték nak (nem a 
számítógépes játékra gon do lok) a népi 
gyermekjátékoknak, sze rep já tékoknak, 
a mesehősökkel való a zo no su lásnak, 
a lelki világ fejlesztésének, a be széd-
készség fejlesztésének. Ter mé sze te sen ez 
a modernizáció elfogadása is szük séges 
a boldogulásukhoz, viszont a tu da tos és 
funkcionális önismeret, ön a zo nos ság 
felfedezése elengedhetetlen mozzanata a 
személyiség megvalósulásának, a tár sa dal-
mi életbe való beilleszkedésének.

*
Fontosnak találom, hogy az itt élő gyer-

mek ne csak lássa és hallja. Hanem tu-
da tosan fogja is fel az értékét annak, ami 
kö rülötte található.

A honismereti óráknak éppen ezért 
gya korlati jellegűeknek is kell lenniük, 
te ma tikájukat illetően. A tanterv a köz-
vetlen környezet megfigyeltetésével a 
ház, az udvar, az utca jellegzetességeinek 
felismertetéseivel indítja már az 1. osz-
tályos tananyagot, amely arra készteti a 
gyereket, hogy a saját környezetét jobban 
megfigyelje, beszámoljon arról, hogy mi 
veszi őt körül. A kisiskolás kor kezdetén 
még nem jelentkeznek azok az előítéletek, 
a melyek később gátolnák az őszinte meg-
nyi latkozásban. Az egyéni beszámoló 
ö röm mel tölti el a 6-7 éves gyereket, mert 
ebben a kor ban szorosan kötődik még 
családjához, köz vetlen környezetéhez.

A célirányos beszélgetést tanulmányi 

ki rán dulás is követheti, amikor „élőben” 
is lát hatja mindazt, amiről szó volt. A ta-
nul mányi séták, a gyakorlati órák mindig 
több érzékszervet is igénybe vevő te vé-
keny ségek, ezért biztosabban vezetnek a 
cél eléréséhez, a helyi kultúra és civilizáció, 
va lamint más kultúrák és civilizációk közti 
kü lönbségek és hasonlóságok meg ér té sé-
hez, megérzéséhez. Az egyéni erő fe szí-
tésük (fizikai) csak fokozza ér dek lő dé sü-
ket s motiváltságuk biztosítja a tananyag 
si keresebb elsajátítását.

Az élőben bemutatott hagyományőrző te-
vékenységek, mint pl. szövés, tojáshímzés 
vagy akár kaszálás, „szénacsinálás” is 
kü lö nös jelleggel bír a már városinak 
számító gyer mekek kórében, mert azzal 
már ott ho na ikban nem találkozhatnak és 
leginkább ak kor a legérdekesebb, ha ki is 
próbálhatják a zokat.

Éppen ezért a honismereti nevelés túl-
mu tat egy tantárgy határain, változatos 
te vékenységrendszerrel készíti elő a 
szük séges jártasságot, készséget, a tu-
dást. Főként tapasztalatszerzésre tesszük 
a hangsúlyt, mert az a befogadás aktív 
jellegét hang súlyozza. Akár a felnőtt em-
ber szá má ra, a kisgyerekeknek is öröm a 
„te rem tés öröme”, amikor kezük munkája 
so  rán használati tárgyak, játékeszközök, 
dísz tárgyak, hímes tojások varázsolhatók 
e lő, s ezt az örömet nem szabad meg von-
nunk tőlük, sőt lehetőséget kell adnunk 
rá, hogy átélhessék. A munka szeretete és 
a „dol gozni tudás”, a hozzáértés régen is 
ilyen mó don volt kialakítva s a honismeret 
órákon er re lehetőség is nyílik.

*
A kipróbált tevékenységek arra ösztönzik 

a kisiskolást, hogy ügyességét otthon is be-
mu tassa s nemegyszer találkoztam olyan 
gye rekkel, aki örömmel újságolta el más nap 
az iskolában, hogy édesanyjával, nagy-
mamájával együtt próbálta ki azt, a mit ő az 
iskolában megtanult. Ily módon le hetőség 
adódik a hagyományok vissza he lyezésére, 
oda, ahol ennek helye van, a csa ládba. Ezt 
személyes tapasztalat is igazolja, mert az is-
kolában annak idején megtanult to jáshímzés 
most már hagyomány a mi csa lá dunkban, 

nem telhet el Húsvét hímes-to jásírás nélkül 
pedig ezt sem édesanyám sem nagyanyáim 
nem gyakorolták már. A tananyag megfelelő 
mértékben tartalmaz i rodalmi, néprajzi, 
történelmi, földrajz, nép mű vészeti részeket, 
így a tanulók IV. osztály vé gére egy kom-
plex tudással ren del kez het nek a barcasági 
magyar kultúrát illetően.

*
Az I-II. osztályban kiemelt helyet foglal-

nak el a mondókák, népmesék, történelmi 
mon dák és a népi gyermekjátékok, III-IV. 
osz tály ban pedig az élet átmeneti rítusai, a 

népi mes terségek megismerése, valamint a 
hely tör téneti, környezetföldrajzi ismerete-
ket ré sze sítjük előnyben. A IV. osztály 
végén a barcasági híres személyiségek 
rövid is mer tetése is jelentőséggel bír, hiszen 
mind ezek példamutató értékűek lehetnek a 
serdülőkorba lépő gyermek számára.

*
Az I-IV. osztályos tananyag csak meg a-

la pozása annak a tudásnak, amit a ké sőb-
biekben tovább lehet fejleszteni újabb is-
me retekkel lehet és kell bővíteni. (részletek 
az első fokozati dolgozat bevezetőjéből).

Tomos Tünde: Hosszúfalusi ház és kapu

• Hochbauer Gyula: Nyelvművelő

C i m b o r i n k a
Mondóka is, mondás is őrzi Hétfaluban 

ezt a tájnyelvi szavunkat. Igaz, mióta a 
fej ken dő kiment divatból, e szó is félrébb 
vo nult aktív tájszókincsünkből. 

*
Mit jelent? Mikor a fejkendőt kötik, s 

há rom szög formára kettőbe hajtják, hogy 
mu ta tósabb legyen, az összekötözendő 
csú csa inál kissé sarkosra csúsztatják, ami 
a ken dő egyik felén a visszájáról is látni 
en ged. Rendesen ez a fele, kerül a fejre, s 
kí vül az marad, amelyiken csak a kendő 
szí ne látható.

De aki hamarjában, kutyafuttában, 
fudrin, ha nyagul veti fejére a kendőt, az 
fordítva te heti. Rá mondták, hogy cimbo-

rinkán, cim borinkásan kötte a kendőjét. 
*

Mindkét toldalékos forma hasonlítást 
va ló sít meg: úgy mint cimborinka.

*
S ezzel el is érkeztünk a szó eredetéhez. 

Cim bor, Czimbor hétfalusi magyar csa lád-
név. Az Ilona személynév becézett alakjai 
(I lonka, Ili, Ilinka) között Hétfaluban még 
nem rég  használatos volt az Inka névalak 
is.

*
Tehát aki cimborinkán kötötte a kendő-

jét, az úgy kötötte mint Czimbor Inka. 
Lám, egy szó hogyan működhet jóideig 
tartó em lék jelként.
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Lapszámunkat a 
Ne m  zeti Kulturális 
Ö rökség Mi nisz té-
riuma tá mo  gat ta.

Lapszámunkat az 
Illyés Köza la pít vány

tá mo  gat ta.

• Hochbauer Gyula

Egy 6 évt izede ír t  jegyzőkönyv

H i r d e t é s e k
A Hétfalusi Magyar Művelődési 

Tár sa ság  köszöni mindazoknak, akik 
2006-ban adójuk két százalékának a fel-
a ján lá sával hagyományápoló, ér ték tu-
da to sí tó, nevelő munkánkat segítették.

*
Kérjük, hogy akiknek az 1916-os me-

ne küléssel, illetve az I. világháborúval 
kap csolatosan tárgyi emlékeik van vagy 
tu dásuk, keressék meg vele a szer kesz-
tő séget.

*
2005-ös kiadásától a Hétfalusi csán

gó tájszógyűjtemény 200 új szóval 
bő vült. Köszönjük mindazoknak, akik 
be se gí tettek az új szavak gyűjtésében,  
és re méljük, hogy a kibővített táj szó-
gyűj te mény is hamarosan megjelenhet.

Megkérünk mindenkit, aki újabb 
sza va kat jegyzett fel, tudassa szer kesz-
tő sé günkkel ezeket.

Ez a 6 évtizede írt jegyzőkönyv néhány 
o lyan tanulságra ébreszthet, ami miatt hasz-
nos nak érzem közlését. 1946-ban már 28 
é ve hagyományaitól fosztott magyar ok ta-
tá si rendszer működött az állami is ko la há-
ló zatban. Az újhoz is igazodó ér ték fo lya-
ma tosságot csak a magániskolai státussal 
mű ködő egyházi iskolák biztosították 1948-
ba ni államosításukig, ahol el nem le he tet le-
ní tették ezek működését már évekkel  ez e-
lőtt, a nyilvánossági joguk megvonásával. 
1946-ra már csak roncsai maradtak az eu ró-
pai színvonalon tanító erdélyi magyar tan-
sze mélyzetnek.: 1918, az intézményhálózat 
át szervezése, a 2.világháborús ha tár vo no-
ga tások kiegészítették a természetes ge ne-
rációváltást. A maradék részleges név sor-
olvasásaként is tekinthető e jegyzőkönyv 
je lenléti számbavétele.

Mindenképpen startvonalat jelent ez az 
al kalom, s az is bizonyos, hogy nem egy 
i rányban haladtak az akkor rajtolók: páran 
ki álltak a sorból, másokat letaszítottak a 
pá lyá ról, másokat kinyírtak, mások beálltak 
pri béknek, maradtak akik belefásultan po-
rosz káltak s olyanok is, akikkel elhitették, 
hogy ők a befutók.

Szöveg egy hajdani politikai átképző (a 
pol gári értékrendről a szocialista ér ték rend-
re) tanfolyamról. Számomra az alkalom 
hely zeti erőszakhoz társul: összeterelték 
ő ket, hogy valamit elvegyenek tőlük s 
e he lyett valami eddig számukra idegent 
kény sze rítsenek rájuk.

A szöveg tartalmára  végig szinte figyelni 
sem érdemes, hemzseg a frázisoktól. A szer-
vezők szövegrészei hangnemük szerint is 
elkülönülnek legalább egy más hangnemű 
szö vegtől. Az első típusú szövegrészekre 
azt mondatná Móricz Zsigmond Pósalaky 
úr ral „Ugorgyunt!”. A másik hangnemű 
szö veg nem megrendelésre készült, hanem  
tu dós népnevelői magatartásból. Hang ne-
mük őszinte, s szövegük tartalmas. Ma is 
szí vesen hallgatnók, szívesen is olvassuk 
e zeket. Figyelmükbe ajánlom Kiss Béla 
és Lász ló Gyula szövegeit. Csak pe da gó-
gu sok nak az egészet, hogy ne mondhassák, 
hogy idejében nem figyelmeztettük.

*
Jegyzőkönyv

Felvétetett a Brassó megyei magyar 
ta ná rok és tanítók 1946. október 3-, 4- és 
5-én tartott politikai átképző tanfolyamáról.

Jelen vannak Veres Béla róm. kat. fő-
gim náziumi tanár elnöklete mellett Erdélyi 
Gyu la tankerületi főigazgató, Holók Gyula 
kö zépiskolai felügyelő, Lőrinczi Ferenc 
nép is kolai főfelügyelő, Adorjáni Dezső, 
Bálint Mi hály, Kémenes József, Dr. 
Szikszai Jenő, Dr. Nagy József, Vitályos 
Balázs, Tompek Jó zsef, Geréb Ádám, 
Dániel Viktor, Zsidó Do nát, Simai Viktor, 

Dr. Nagy Zoltán ta ná rok, Dániel Viktorné, 
Orbán Balázsné, Bal la Ilona, Lukász Irén, 
tanárnők, Dr. Kéri Bé la orvos, Kiss Béla, 
Csia Pál, Izsáki Zol tán lelkészek, Erőssné 
Várhegyi Erzsébet, Vár hegyiné Papp 
Ilona, özv. Fejér Józsefné, Be nedek Irén, 
Kiss Béláné, Gegő M. Leo gár da, Iszlai 
M. Gizella, Kupcsay Edit, Dézsi Ir ma, 
Kónya Gáborné, Kanabé Margit, Si pos 
Dóra, Jánossy Erzsébet, M. Krisz to linda, 
Kiss M. Rozmalesz, Boga Mária, Răi lea nu 
Jolán, Pari Vilma, Jakab Anna, Ko vács Ida, 
Szakács Erzsébet, Kovácsi E tel ka, Jánossy 
Etelka, Stilmagus Mária, Bálint Mag da, 
Bálint Ilona, Opra Katalin, Papp Jo lán, 
Moravecz Mária, Vinci Irén, Sla ko vics 
Jenőné, Mózes Amália, Handra Gizella, 
Nyir csa Jolán, Adorjáni Dezsőné, Gol hof-
fer né Kákai Mária, Salmen Vilma, Sa go rá-
né Székely Mária, Ürmössy Róza, Dr. Her-
szényiné Simon Anna, Heltmanné Mát hi as 
Lujza, Cserei Klára, Cseke Ida, Sza kács 
Erzsébet tanítónők, Kanabé Gyárfás, Jan-
csó Dénes, Héjja Gyula, Miklós Sándor, 
Szé kely István, Fekete Lajos, Máté Dezső, 
Ja kab Mihály, Jakab Béla, Barkó András, 
Kiss Endre, Simon András, Dávid Károly, 
Szén Gyula és Csia Árpád tanítók.

Erdélyi Gyula tankerületi főigazgató üd-
vöz li a megjelenteket és a három napos át-
kép ző tanfolyamot megnyitja. Jegyzőkönyv 
ve zetésére Simon András bácsfalusi i gaz ga-
tó-tanítót kérte fel.

Pozsár András a Brassó városi MNSz el-
nöke, mint vendéglátó az MNSz üd vöz le tét 
tolmácsolja, egyben óhaját fejezi ki e meg-
nyílt tanfolyam céljának elérése ér de ké ben.

Erdélyi Gyula brassói tankerületi fő i gaz-
gató megnyitó beszédében  hangsúlyozta, 
hogy e tanfolyam határkő a romániai ma-
gyar tanítóság részére. Eddig a keretet kel-
lett megteremteni. Vezetőségünk azt akarta, 
hogy minden magyar gyermek magyar 
is ko lába járjon, tanítóink kálváriája véget 
érjen s jogaik biztosítva legyenek. A keretek 
már meg vannak. Ezeket kell kibővíteni. 
Is ko lá ink és tanítóink sorsa dr. Groza Péter 
mi nisz terelnök és a MNSz munkájának 
e red mé nyeképpen biztosítva van. Ránk 
ne ve lők re azonban még fontos feladatok 
várnak. Egy igazi emelkedett demokratikus 
é let szem léletet kell kialakítanunk. Ezt az 
é let szem léletet pedig tanítványaink lelkébe 
kell olt suk. E téren még nehézségek vannak. 
Még sok küzdelemre, harcra van szükség, 
hogy a sokszor megismétlődő támadások-
kal szem ben is biztosíthassuk demokratikus 
jö vőn ket. E sokszor ért támadások hatására 
a rajtunk úrrá levő bizalmatlanságot küzd-
jük le. Bízzunk politikai vezetőségünk-
ben, álljunk mel léjük, hogy együttesen 
biztosíthassuk fenn maradásunkat. Bízunk 
a demokratikus e rőkben, kik kialakítva 

hazánk demokratikus rend szerét biztosít-
ják a romániai magyarság és tanügyének 
fennmaradását. Ez legyen ve zérelvünk 
nevelésünkben.

A nevelés legnemesebb célja az erkölcsi 
jel lem kifejlesztése változatlan marad. A 
kü lönb ség azonban az, hogy míg a múltban 
osz tályérdeket szolgált a nevelés, ma a kö-
zös ség által megszabott életfeltételek kell 
i rányelvei legyenek. Nevelésünk alapja ne 
a parancs, kényszer, hanem a demokratikus 
ne mes eszmény felmutatása  legyen. A 
nem zeti kizárólagosságot ki kell irtani a lel-
kek ből, hogy kiirtása után létrejöhessen az 
er délyi népek igaz testvérisége. Tanításunk 
ki indulási pontja a természet és a de mok ra-
tikus struktúra legyen. Módszerünk vál jék 
kísérletezővé, rávezetővé. A jövőben ta ní-
tandó tárgyak közül különös szerepe van a 
történelemnek, mely a szociális élet fej lő-
dését kell kimutassa és a szociológiának. A 
jövő társadalma számára az egyes egyéni 
a dottságokat ki kell nevelni. Ezt akarja 
ki hang súlyozni az idén életbelépő elemi is-
ko lai rendszer, hol a megszűntetett naplókat 
e gyéni lapok fogják helyettesíteni. A ju-
tal ma zás sem az eddigi szokásos módon 
tör té nik, hanem az egyes szakcsoportokban 
a legkiválóbbak jutalmaztatnak.

Fontos szerep jut az ifjúság politikai ne-
ve lésére. A kolozsvári tanügyi kongresszus 
ki mondta, hogy politikai nevelésre föltétlen 
szük ség van. Ezt pedig leg e red mé nye seb-
ben a tantestület tagjai tudnák nyújtani. 
A mun kát minden nevelőnek vállalni és 
végezni kell. Hogy ezt végezhessék, ál lan-
dó an haladniuk kell a politikai fejlődéssel. 
Se gítségül közélet és politikai embereket is 
le het hívni. A politikai munka végzésének 
a lapfaltétele a magunk átnevelése. Is mer-
jük meg azokat az új társadalmi, szellemi 
és gazdasági tényezőket, melyek a jövőnk 
a lapjait képezik. Ezt azonban nem tehetjük 
csak az iskola falai közt. Állandóan aktívan 
e gyütt kell haladni a politikai vezetőkkel. 
Ne rettentsen vissza, ha azt is sokszor hall-
juk, hogy az értelmiségre nincs szükség. 
Ve ress Péter a nagy paraszti író világosan 
rá mutat az értelmiség fontos szerepére 
a de mokrata társadalom kialakításában. 
A de mok rácia egy fejlődő forma, ezért a 
leg na gyobb és legnehezebb feltétel. Vál-
lalnunk kell ezt a munkát, bíznunk kell, 
mert a leg na gyobb felelőséggel tartozunk 
népünk jö ven dőjéért.

Iskolán kívüli népnevelésről Fekete Nagy 
Mi hály hírlapíró tartott előadást. A gya kor-
la ti megoldások szempontjából tárgyalta a 
kér  dést. Nevelési célunk az önérdekű gon-
dol  kodás és jellem közösségivé nevelése, a 
közösségi érzés kialakítása. A tanító ál lan  dó 
érintkezésben van tanítványai szü le i vel, a 

szülők közösségével. Meg kell szer vez ni a 
szülők tanácsát. Ezáltal a tanító ál lan dó és 
belső kapcsolatot teremthet a tár sa dalom 
minden rétegével, megtudhatja, hogy a 
kezeire bízott tanulónak milyen az ott honi 
környezete, a szülők észjárása, ne ve lési 
módja, amivel sokszor oly végzetes mó don 
befolyásolják a gyerekek iskolai ne ve lését.

Az iskolán kívül a nevelés ne legyen 
te her, hanem serkentés a fejlődésre. Nem 
le het teher a tanítónak, azért mert meg-
könnyíti a számára a rábízott gyermek 
ne ve lését, az elért eredményekkel pedig 
ser ken ti tettrekészségét, és ez mozgósítja 
ben ne a fejlódés erőit és készségeit, a ha-
ladás út ján előre a nevelés terén.

Geréb Ádám, Kémenes József, Furó 
Gyu la, Kanabé Gyárfás, Dankó László, 
Fe ke te Lajos és Balla Ilona szóltak hozzá 
az elő adáshoz. Felszólalásukból és az ezt 
kö ve tő vitából leszűrődött, hogy az iskolán 
kí vü li nevelésre igenis nagy szükség van. 
Hogy teljesen eredményes legyen az is ko-
lán kívüli népnevelésünk célszerű volna 
rész letesen kidolgozni a tenni valókat.

K.m.f.
Jegyzőkönyvvezető: Simon András
(Folytatjuk.)
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• Veres Emese-Gyöngyvér: Csángó múltunk, csángó jelenünk

Á l d o z ó c s ü t ö r t ö k
Hétfaluban ugyan Jézus menny be me ne-

te lének ünnepére tartanak istentiszteletet, 
a nap általános megnevezése mégis ál
do zó csütörtök, amelyen Kása-ünnepet 
tar tot tak (A szokásra még igen sokan em-
lé kez nek, de magyarázatot rá alig egy-két 
em ber tudott.). Megemlékeztek az elhunyt 
hoz zátartozókról s az ismerősöknek, ro-
ko nok nak, de főleg a szegényeknek egy 
tál tej bekását (tejberizset) küldtek. A tál 
vagy a csésze, amelyben küldték a kását, 
kö te le zően új volt. A kása közepébe egy 
égő gyer tyát helyeztek, esetleg perecet 
és egy ü veg bort is mellékeltek éltető 
erőként. „A nő vérem, amikor gyerek volt, 
volt neki két tányérkája, amibe kását ka-
pott az ö reg nénitől a szomszédból. Addig 
csi nál ták, ameddig ezek az öregek éltek. 
Vol tak azok a subás öreg nénik. Mikor 
min dig vecsernye volt, szombaton vagy 
csü törtökön, akkor télen jó nagy csiz má
juk volt, subával mentek a temp lom ba. 
S ezek a subás nénik olyan i gény te len s 
jó emberek voltak. S voltak a kör hajas 
bácsik. Mindig ilyen fehér ing gel jártak 
s volt nagy öv, amit dészűnek mond tak 
s így jártak ők. Azt mondta a pám, hogy 
hasonlított (a ro má no ké hoz), mert ő azt 
mondta, hogy mikor ők is legények voltak, 
nekik is ilyen ha ris nyá ik volt s pendelyik, 
így mondták pen dely, olyan kieresztős ing, 
s rajta a dé szű, és a románoknak is az volt. 
S ka lap a fejükön“ (1996: Szén Jolán, 
Bács falu). „Nagyanyám is főzött. Vett 
o lyan kicsi fődedényeket s kását főzött s az 
edénykével együtt küldte a sze gé nyek nek. 
Arra emlékszek, mint gyer mek.“ (1996: 
Bácsfalu). 

„Csészével e gyütt oda adták, vagy 
tányérral… Tej be kása s jól megfahé-
jozva… Akinek ha lottja volt, az adta a 
szomszédba, a ro konságnak, ideoda. 
De most el maradt. Olyan drága lett a 
rizskása, hogy senkinek se futja. S a tej 
500 lej. De akkor mindenkinek volt te-
hén. Eb ből a tekintetből akkor jobb volt“ 
(1995: Bu na Mária, Tatrang). „S akkor a 
népek főz ték a tejbekását. S a tejbekását 
aztán osz togatták, ahová akartak vinni 
osz tot ták széjjel” (1997: Barkó István, 
Tat rang). „Nemcsak a gyerekeknek, vittek 
tá lakba, csiporkákba, ajándékba adták 
az öregeknek, gyermekeknek, akinek vót 
tehenje, na. De most fennmaradt, tud ja, 
a nép görcsös lett, inkább a tejet el adja 
minthogy vaegy kását főzzőn va egy 
szegénynek. Azt mondták, hogy meg em
lékezés a holtakért. Mindenki csi nál ta, 
akinek vót tehetsége.” (1996: /Muszka/ 
Tóth István, Zajzon)

*
*      *

Hosszúfaluban még ma is csinálják: 

„Főz tük ezt a tejbekását, s akkor egymás-
nak o lyan földedénybe, ilyen ceramicba 
vagy csészékbe, vagy tálacskákba tettek 
be le, s akkor elvitték vagy elhozták egy
más nak a szomszédokba a gyerekeknek. 
Én szerettem aztot, mindig vártam, hogy 
hoz zanak. Áldoznak valakiért, va la mi ért. 
Mi csináljuk. Sokan nem is tudják ta lán, 

hogy miért” (1997: Barta János). 
*

*        *
Minden valószínűség szerint, a szokás a 

ro mánokkal való érintkezés nyomán ho-
no so dott meg Hétfaluban. Erre utal Erdő 
György, egykori barcaújfalusi felügyelő 
is kéz iratában: „...ebben a faluban (ti. 
Bar ca új faluban) minden férfi fazekas 
volt; ...senki sem tudta, hogy mikor és hol 
kez dő dött; csak úgy maradt apáról fiúra. 
Foly tatta is minden férfi, télen meg sza kí
tás nélkül, nyáron pedig ’vetés után’ (ez 
volt a határidő) mikor a vetést el vé gez ték; 
a kaszálásig még csináltak, és é gettek egy 
katlan edényt; ’az úgy ne ve zett pünkösti 
csiprot’ melynek akkor Fo garas megyé-
ben a román lakósság kö zött nagy keletje 
volt. Az volt az akkori ro mán szokás, hogy 
a románok a a pün kösd jük napján me-
gajándékozzák a ke resztgyerekeiket 12 
csiporral, a mely be mézbefőtt édes búzát 
raktak, ami ’po má nát’ jelentett. Mindenki 
csiprokot vá sá rolt. A rozsnyai vásár volt 
itt a kör nyéken, amely arra az időre esett 
s a ho va minden fazekas egyegy katlan 
csip rot vitt, de sokszor mégsem jutott 
min denkinek. A vásár napján az utzá kon 
mindenfelé asszonyok futkároztak egy 
kis tekenyőcske volt a kezükbe mé zes
búzával, s akivel találkoztak, min den ki nek 
a markába tettek egy adag mézes bú zát 
(pománát osztottak). Minden vá sár kor én 
is kaptam olyant.”

A szeptemberi templomszentelés
A kolozsvári honvéd haditörvényszék 

e lőtt az állam hadiereje ellen elkövetett 
bűn tet tek miatt folyamatba tett bűnperek 
ke re tében, mint egy mozi vásznán lepergett 
a brassómegyei Krizba községnek az o lá-
hok uralma alatti élete. A tanúvallomások 
kro nologikus képét nyújtották, hogyan 
vo nul tak be az oláh előőrsök s később a 
sereg zö me a községbe, hogyan fosztották 
ki a szö vetkezeti boltot s végül, hogyan 
szen tel ték fel a magyar templomot oláh 
temp lom má és hogyan kényszerítették a 
község ma gyar ajkú lakosságát arra, hogy 
ebben a ceremóniában résztvegyen.

*
Az oláhok szeptemberben szállották 

meg a községet. Előbb csak egy előőrs 
tűnt fel a község szélén, de később követte 
őket az oláh sereg is. Mikor a község oláh 
nyel vű lakosai erről értesültek, hamarosan 
kül dött séget menesztettek az oláhok elé és 
eb ben a küldöttségben Mariu Vazul nyu gal-
ma zott oláh tanító vitte a szót. Beszédben 
üd vözölte az oláh csapatok élén lovagló 
őr na gyot, majd pedig a községbe bekalau-
zolta az ellenséges csapatokat.

Ezután ő volt a teljhatalmú kéjúr a köz-
ség ben s bár ebben a minőségben az oláhok 
ál tal reá ruházott jogokkal nem élt vissza, 
ha talmas oláh kokárdát tűzött a mellére és 
azt tüntetőleg viselte. 

Mint mindenütt, úgy az oláhok itt 
is fosz to gattak. A szövetkezeti boltot 
törték leg e lő ször fel és az üzletben lévő 
élelmiszereket el hordták. Mariu Vazul ezt 
a garázdálkodást tét lenül tűrte.

Szeptember 6-ika ünnepnapja volt a köz-
sé get megszálló oláhoknak. A magukkal 
ho zott oláh pappal ezen a napon szentel-
ték fel a krizbai magyar templomot oláh 
temp lom má. A község felett parancsnokló 
őr nagy előző napon fejvesztés terhe alatt 
meg hagyta, hogy az ünnepi istentiszteleten 
min denki ott legyen. A magyarok a lealázó 
ak tus elől mind megszöktek, de Mariu a 
há laadómisén résztvett s isten áldását kérte 
a győzelmes oláh csapatokra. Pár nappal 
a templomszentelés után a „győzelmes” 
olá hok nak futniok kellett. Mariu most már 
el pár tolt tőlük és fosztogató társával, Toma 
Já nossal egyetemben a községben maradt. 
A magyarok magaviseletéről jelentést 
tettek a tábori csendőröknek, akik azután 
mind ket tőjüket letartoztatták és a honvéd-
kerületi fog ságba kísérték. 

A Furdek százados hadbíró vezetése alatt 
teg nap megtartott főtárgyaláson a vádlottak 
ta gadták, hogy az oláhokat ünnepelték vol-
na, illetőleg azzal védekeztek, hogy cse le-
ke detüket csak életveszélyes fenyegetések 
mi att hajtották végre. Vádlottaknak ezt az 
elő adását a tárgyaláson kihallgatott özv. 
Ko vács Istvánné, Istók Márton, László 
József, De zső István, Dezső András és 
Volvár Já nos tanuk is igazolták. A bi-
zonyítási eljárás be fejezése után dr. Mesz-
lényi főhadnagy, hon védügyész a vádlottak 
megbüntetését, dr. Szabó főhadnagy had-
bíró, vádlottak vé dő je pedig felmentésüket 
kérte. A bíróság a védő érvelését elfogadva, 
a vádlottakat a vád alól felmentette és 
szabadlábra való he lyezésüket rendelte el.

(Brassói Lapok, 1917. febr. 25., 4. old.)

• Veres Emese-Gyöngyvér: Ezt írták a lapok egykoron...

Krizba élete az oláh uralom alatt

2007 március: Március 15-i emléklapok 
ki adása (folytatás).

*
2007 március–április: Tojáshímző 

tan fo lyam (4 találkozással), 1 idegenben 
szer ve zett tanfolyam, 1 kiállítás itthon, 
1 kiállít-ás kiszállással, 3 tojáshímző 
és 4 pedagógus be vonásával. Összesen 
100–120 tervezett részt vevővel.

*
2007. április 11.: A Költészet Napja a 

ZRIK-val és az RMPSZ-körzet magyar 
sza kos tanáraival közösen. 120 tervezett 
részt vevővel.

*
2007. április 28.: Barcasági népmesék 

Si pos Bella gyűjtéséből, mesemaratonnal 
és mese-tanácskozással társítva. 200–300 
ter vezett résztvevővel.

*
2007 júniusa: A tömösi emlékmű mű-

em lékké nyilváníttatása és rendbetétele
*

2007 augusztusa : A Hétfalu majálisa 
a Leánymezőn. Háromfaluval, az EKE 
Négy falusi Osztályával, a Kéknefelejcs 
népi tánc csoporttal, a Hétfalusi Egyesült 
Csán gó Fúvószenekarral közösen. 300–
400 ter ve zett résztvevővel.

*
2007 szeptember vége: Kistérségi la-

pok szerkesztőinek tanácskozása kb. 5 
részt vevővel.

*
2007  október: Az Erdélyi ka len dá ri um 

2008 közös kiadása a romániai magyar 
kis térségi és vidéki lapokkal közösen 1000 
pél dányban, önköltségi áron való ter jesz tés sel.

*
Egész évben: A Hétfalu szerkesztése, 

a Bálint András-hagyaték gon dozása, az 
Istók János-anyag fel dol go zá sa.

•	Hétfalusi	Magyar	Művelődési	Társaság

E s e m é n y n a p t á r    2 0 0 7

Hétfalusi fiatal pár
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• Török László lelkipásztor

Bálint István ravatalánál
Jézus mondja: Hasonló a mennyek 

országaakereskedőhöz,akiszépgyön
gyöket keres.Amikor egynagy értékű
gyöngyretalál,elmegy,eladjamindenét,és
megvásároljaazt.(Máté13,45.46.)

A Máté írása szerinti evangélium 13. 
fe je zetében Jézus hét példázatot mond 
hall ga tóinak az Isten országáról. Ezek a 
pél dá zatok azonban nem csak magáról a 
mennyei otthonról beszélnek a keresztyén 
em bernek, hanem a földön végigjárt útnak, 
az emberi életnek az értékrendjéről is bi zo-
nyos fokig eligazítást nyújtanak.

Jézus Krisztus említett hét példázata 
kö zül az igazgyöngyről szólót tárja elénk 
a most felolvasott ige. És e példázat meg-
fo gal mazásában az emberi élet egésze tu-
laj don képpen egy folytonos keresés. Nagy 
ér tékű, igazgyöngyök keresése a mi földi 
ván dorutunk, és ez a tevékenység nem csu-
pán kitölti életünket, hanem egyszersmind 
ér telmet is ad annak.

Amennyiben az emberi életet ilyen 
gyöngy keresésnek tekintjük, mindjárt azt 
is meg kell látnunk, hogy a gyöngykereső 
em be rek két nagy csoportba sorolhatók. 
Egy részt vannak megfontolt emberek, 
olyanok, a kik jó előre eltervezik következő 
lépésüket, a kik számolnak az esetleges 
rizikókkal, és pén zük, energiájuk, lel-
kesedésük egy részét – a holnapra való 
tekintettel – „takarékba” te szik. Másrészt 
vannak olyan „gyöngy ke re sők” – mint 
amilyen a példázatbeli is – a kik mindent 
egy lapra tesznek föl, meg gon dolatlanul, 
felelőtlenül teszik kockára é le tük lényegét, 
és ezzel a viszonyulásukkal nem csak saját 
maguk, hanem hoz zá tar to zó ik, családtag-
jaik biztonságát is kockára te szik. Az ilyen 
fajta emberek legtöbb e set ben úgy fognak 
hozzá valamelyik újabb – vélt vagy valós 
–  igazgyöngy meg szer zé séhez, hogy 
felégetik maguk mögött a hi dakat, és tisz-
tában vannak azzal, hogy visszaút nincs.

Ahogy mi, átlagemberek, szeretjük 
ma gun kat a megfontoltak csoportjába 
sorolni, úgy mondjuk ki a másik csoportba 
tar to zók ról, hogy „furcsák”. Ezt a legjobb 
e set ben… Mert legtöbbször ennél som-
másabb í téleteket is megfogalmazunk 
azokról, akik ki lógnak a sorból, akik nem 
hajlandók az ál talunk elképzelt kerékvágás-
ba terelni gyöngy kereső igyekezetüket. És 
elmondjuk ró luk, hogy önpusztítók, hogy 
nincsenek te kin tettel a környezetükre, hogy 
bántanak, se beznek, perzselnek maguk 
körül. Azt a zon ban legtöbbször elfelejtjük 
felróni nekik, hogy hatnak környezetükre, 
befolyásolják an nak létét.

Ilyen furcsa ember volt a dán teológus 
és filozófus Sören Kierkegaard. Egyik 
mű vé ben az emberi életet „halálig tartó 

be teg ség”-nek nevezte, és azt hirdette, hogy 
az ember életének értékét nem annyira az 
em bertársaival való viszony, hanem az Is-
ten nel való személyes kapcsolat adja meg. 
És nemcsak tanította ezt, hanem meg is él te 
ezt. Állítólag házának ablakait be fa laz tatta, 
az ajtón pedig csak akkora rést ha gyott, 
hogy bizalmasainak kiadhassa mű ve inek 
kéziratát, és bevehesse tőlük a mi ni mális 
enni- és innivalót; ellenben hatalmas ab-
lakot vágatott házának tetőszerkezetébe, az 
ég felé. Mindössze 42 évet élt, s ennek nagy 
részét embertársaitól elzártan, de ha ma 
valaki a modern európai ke resz tyén ség ről 
akar írni, beszélni, nem kerülheti ki en nek 
a furcsa embernek az alakját.

Ilyen furcsa ember volt Pista bácsi is. 
Olyan „furcsa”, sorból kilógó gyöngy ke-
reső, aki Jézus szavai szerint „eladta min-
de nét” – a családi fészek biztonságot adó 
me legétől a barátságon át, a szá na lom ból 
fa kadó őszinte segítőkészségig – annak 
ér de kében, hogy a lelke mélyéről felbuzgó 
al kotóerővel megtalálja életének értelmét: az 
általa legértékesebbnek tartott i gaz gyön gyöt.

Hogy megérte-e neki? Hogy felelőtlenül, 
min den egy lapra feltevő keresése milyen 
e redménnyel zárult? Erről ő immár a ke-
gyel mes Istennel beszélget. És mi nem 
tu dunk most megnyugtatóan biztos választ 
ad ni. Mint ahogy azt sem tudjuk – lehet, 
hogy még a hozzá legközelebb állók sem, 
a kik pedig nincsenek oly nagyon sokan – 
hogy mekkora volt az ő életében a tetőre 
vá gott, ég felé néző ablak.

Itt, most, ezekben a pillanatokban úgy lát-
juk, úgy érezzük, hogy Pista bácsi életének 
ál dozatai messze nem arányosak a meg ta-
lált gyöngy értékével. Mondjuk ki ma gya-
rul: élete innen a koporsó mellől ha tal mas 
kudarcnak tűnik. Ne feledjük viszont, 
hogy a Golgotán Jézus élete is ilyen teljes 
ku darcnak tűnt. És mégis: e látszólagos 
ku darc által nyert megváltást a világ.

Hivatalbeli elődöm, néhai dr. Kiss Béláné 
ko lozsvári lakásában láttam először Pista 
bá csi öregasszonyt ábrázoló metszetét. 
A kik ismerik, tudják, hogy nem egy vi-
dám sá got sugalló alkotás. Annyi kétség-
beesett, re ménytelen lemondást sugall az 
a tenyérbe haj tott fej, hogy szinte sok egy 
ember-é let be. De ugyanakkor azok az 
eresre száradt ke zek annyi erőt rejtenek 
magukban, ami bő ven elegendő a remény-
telenség le küz dé séhez. Kiszolgáltatottság 
és erő, ez su gár zik a metszetről. E világgal 
szembeni ki szolgáltatottság, és egy másik 
dimenzióból át sugárzó, e világot legyőzni 
képes erő. I lyen volt Pista bácsi élete is, 
mint ahogy u gyanilyen ellentmondásosan 
jelent meg Jé zus Krisztusban Istennek a 
világot átkaroló, men tő szeretete 

Ennek kell vigasztalnia most min dannyi-

un kat, és annak a hitnek, hogy a világot 
meg váltó Jézus jól és helyesen látja Pista 
bá csi életét. Látja annak előttünk még rejtett 
ér telmét-lényegét, és így nem a látszat sze-
rint fogja majd megítélni, értékelni ezt az 
im már befejezett gyöngykeresést. Nyu god-
tan rábízhatjuk tehát az elmenőt.

És bízzuk rá magunkat is, arra kérve 
őt, hogy tanítson minket okos és helyes 
gyöngy keresésre, és főként tanítson meg 
há lát adni a furcsák által felelőtlen, ön e-
mész tő lángolással megszerzett gyön gyö-
kért is. Ámen.

Csernátfalu, 2007. január 17.

Kovásznai Miklós ravatalánál
Tűz hamvasztja el a vakon en ge del mes-

ke dők hitét, visszatér az agyagba az agy, ha 
nem kísérel kilőni a Föld köré egy gon do latot.

Máris vége az önvédelemnek, mihelyt 
a vá lasztás lehetősége megszűnik. Bizony 
csak por, de nem feltétlenül hamu.

Kockáztass! Mert örömöt ád a káprázat 
is, hát még ha nemcsak súlytalan rongy-
sár kány, vagy sötét lávatűz tör magasba, 
ha nem nevető tiszta kiáltás.

Ezzel a csengő, harsogó hangoddal most 
é gi szférákból üzensz tanítványaidnak. És 
ü zened, hogy az anyag nem más mint isteni 
tu datra ébredt energia. A fizikai test pedig 
sejt jeibe fényképezve élteti történelmün-
ket, és az anyanyelv szépségével áldja meg 
az utó dokat.

Téged is megáldott az Úr a Teremtés 
ö römével. Tanítóként, tanárként, i gaz ga tó-
ként bármely tevékenységed példamutató 
ma gasságba ért.

A hideg és véges igazságok helyett a 
sze re tet végtelenségét tanítottad a hegye-
ink ma gaslatán, ahol tanítványaidat saját 
gye re keiddé keresztelte a nyári zápor. A 
nap fény melege pedig sudár fenyőfákká 
nö vel te az elhintett gondolatokat.

És ebben a különös világban minden 
ki csen getés a mester és a tanítvány krisz-
tusi drá máját kanonizálta, de az apostolok 
újabb se rege indulhatott az életbe, mert 
te egy hátországot építettél, egy népet 
neveltél, a hét falusi csángóságot.

E kis nép nagy fiai lámpásukkal kör be-
jár ják már a Kárpát-medencét és min den-
ki nek elviszik a tudás fényét.

De Csaba királyfi égi ösvényén ma 
be csen gettek. Hívásodra hazajöttünk és 
út köz ben hazafelé összegyűjtöttünk min-
den em léked, simogatásod, bátorításod, 
minden pil lantásod, hogy mindenki úgy 
lássa ma ga magát, ahogy te látod. Hisz erre 
ma nagy szük séged van, mert ma tartod 
utolsó osz tály főnöki órád. Tudjuk, hogy 
erre az órára ké szültél egy életen át. És 
Jézussal együtt, u tolsó üzenetként mondod 
az egy be gyűl tek nek: ahogy én szeretlek 
titeket, úgy sze res sétek ti is egymást. Mert 
a szeretet erő sebb a halálnál, és ahogy a 
mindenek Istene ta nítja, az élet örök!

Zajzoni Rab István-díjas, tiszteletbeli 
csán gó, Isten veled, a viszontlátásra!

Hosszúfalu, 2007. január 22.

• Bencze Mihály

Kovásznai Miklós 
utolsó osztály fő

nöki órája
Napfény küldte, dombhát hozta
S tavasz jöttéről a posta
Ez a pár szál hóvirág.

S én a tavaszhírt elküldöm
Pár szóval, mi szívemből jön
Valakinek ... hóvirág.

Egy kislánynak, kihez érve
Simulj oda a keblére
S csilingeld el ... hóvirág,

Hogy őt is a tavasz hozta
Napfényen és nekem hozta
Ajándékul ... hóvirág.
Súgd meg: a föld legszebb lánya
Ő s én meghalok utána,
Ha nem szeret ... hóvirág!

Napfény küldte, tavasz hozta
S most szerelmi, titkos posta
Ez a pár szál hóvirág.

• Tóthpál Dániel

Üzenet hóvirággal

• Fóris István

H a  m e g h a l o k
Ha meghalok, könnyet hullatsz értem,
Jól tudom én, hogy megsiratsz engem.
Gyászruhába öltözöd a tested,
S azután – nemsoká, leveted...

Nem mondom, hogy hamar elfelejtesz,
Azt sem mondom, hogy hálátlan

leszesz.
Megemlegetsz egy ideig talán,
De az emlék elmarad lassacskán...

Nem mondom, hogy könnyen 
elfelejtesz...

Nem, sőt talán még sokat is 
könnyezsz.

De lesz sebzett szívedre egy gyógyfa,
Behegeszti az idő – az idő...

Oroszharctér,1916


