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Tomos Tünde

A  b a l e r i n á k  t á n c a
Mikor a nap a mezőkről és a hegy

ol da lakról nagy kanállal falja a havat, 
az igazi kertésznek bizsereg a tenyere, 
hogy munkához lásson. Megdolgozza 
a földet, magot vessen bele, hogy újra 
él je az isteni teremtés csodáját. Míg a 
me zőn elkezdődik a tavaszi ébredés, a 
ház körül is beindul az élet.

Így volt ezzel Mamuska is. Szerre 
rá molta elő a pincéből a téli pihenésre 
el tett cserepes virágait. Napfényre ke rül
tek a muskátlik, a fuksziák, a hor ten ziák, 
a cserepes krizantémok, még a babérfa 
is. Mikor már az udvaron so ra kozott 
valamennyi megtakarítva, meg nyes ve 
és meglocsolva, Mamuska bol do gan 
könyvelte el a „Csipkerózsikák” si  keres 
költögetését. S ha arra gondolt, hogy 
az igazi királynők, a cserepes vi rá gok 
nagyasszonyai, a begóniák már rég az 
ablakban csírázgatnak nyugodt szív vel 
tekintett a tavasz elé. Mert Ma mus
kának is, mint minden gaz dasszonynak 
a kedvencei a begóniák vol tak. Egész 
nyáron dédelgette, erős idő ben virágok
kal befele fordította vagy jól az eresz alá 
húzta, nehogy a szél és a zápor kárt 
tegyen bennük. Lo csol gat ta is gondosan 
minden reggel, s ha kel lett este is, ilyen
kor talán beszélt is hoz zájuk. Kezével 
megnézte elég ned vese a földjük, s ha 
száraznak találta óvatosan megöntöz
te piros kis pléh kan nájával, ügyelve, 
hogy a víz ne érjen a levelekhez, mert 
a begóniákat mindig a tövüknél öntözik. 
A víz kárt tehet a le velekben, és magá
ban a növényben is. Ezt Furuzsnak is a 
szívére kötötte, mi közben meleg nyári 
késő dél u tá non ként ketten bóklászták a 
virágokat, le po rolva egy puha ecsettel a 
levelekről az utcáról beszállingózott port.

A begóniák ébresztgetését egy szép 
nap sütéses délelőtt kezdte el, úgy már
ci us idusa után, mikor Furuzs is épp 
ott hon volt. Ők ketten felhordták – de 
in kább csak Furuzs, mert Ma mus ká nak 
az idő átjárta minden porcikáját s már 
nem igazán tudott cipelni – a föld del 
teli cserepeket, melyekben a gumók la
pultak. Mamuska ősszel gon dos ko dott 
arról, hogy elvirágzásuk után rit káb ban 
ön tözze, hogy szép lassan le szá rad
janak, majd még az első hó har mat 
előtt a pincébe menekítse. Róza né 
ninek, a szom szédból más mód sze re 
volt, ő ki szedte a gumókat a földből, 
új ságpapírba csomagolta és kar ton 

do boz ban hűvös, száraz helyen tá rolta 
ta va szig.

Nemsokára a cserép regiment már 
az udvar hátsó részében sorakozott, s 
el kezdődött ezek kiürítése. Az így elő
ke rült gumókat Mamuska egyenként 
kézbe vette, megtisztogatta a földtől. A 
netán rothadt rész eltávolította – meg
tör tént néha, hogy az egész gumó el
rot hadt, azt már nem lehetett menteni 
–, és egy lapos edénybe, fűrészkorpa 
ágy ra helyezte. Ez így folytatódott 
míg nem minden cserép kiürült, csak a 
ta va lyi hajtások maradtak a helyükön, 
úgy csíráztatta, mert ezeknek nem volt 
még gumójuk. Az alapos locsolás után 
a konyha meleg és fényes ab lak pár ká
nyára tette, s nap mind nap leste mi ként 
iparkodnak a friss hajtások a nap fe lé. A 
kiürített földet födetlen helyen hagy ták, 
hogy verje az eső, így friss táp anyagot 
szívott magába.

Mamuska nagy gondot fordított arra, 
hogy a legjobb földet biztosítsa félve 
őr zött kincseinek. Egyik nagy titka, 
hogy erdei földet is kevert hozzá. Míg a 
gumók az ablakban nyújtózkodtak, Fu
ruzzsal ketten kimentek a Batka e gyik 
oldalába, ahol mind lombhullató fák 
nőttek, s kerestek egy természet ál tal 
már földé változtatott korhadt fát, ab ból 
megtöltöttek egy jó nagy zsákot.

Úgy május elejére már akkora haj
tá so kat növesztettek a gumók, hogy 
vissza lehetett ültetni őket a cserépbe, 
per sze, ha a kinti idő is úgy engedte, 
vagyis éjszaka nem hűlt 6–7°C fok alá.

Megvegyítették a földet. Mamuska 
szem re és tapintásra keverte össze a 
ré gi földet az erdei földdel és a trágyás 
föld del. Ezután megkezdődött a ki csi
rá zott gumók visszaültetése. Itt is az 
ó vatosság jegyében bánt velük, majd a 
cserepeket a végleges helyükre hord ták: 
az előszoba ablak alatt hosszan fu tó áll
ványra. Ez a hely kedvezett a leg jobban 
a begóniáknak, mert é sza kos volt, csak 
reggel sütötte a nap, úgy ti  zenegyig, a 
déli hőségben már ár nyék ban voltak.

Mamuska sokszor nyári estéken az 
ud varon ülve, megpihenve, gyö nyör kö
dött a már fodros, húsos szépségükben 
fe szítő bordópiros, tűzvörös, apró sár ga, 
csokros fehér, packona rózsaszín és ki 
tudja még hány színben és formában 
pompázó, néha balerináknak becézett 
begóniákban.

Kovács Lehel István

Szépül a ZRIK napközi udvara
Már negyedik napja, hogy nagy mun

ka fo lyik a Zajzoni Rab István Középis
kola nap közijének az udvarán.

A Hétfalusi Magyar Művelődési Tár
sa ság februárban pályázta meg a MOL 
Ro má nia és a Polgártárs Alapítvány 
Városi zöld övezet programját, melynek 
keretén be lül olyan projektek kaphatnak 
tá mo ga tást, amelyekben nem kormány
zati szer vezetek különböző intézmények 
együtt működésével városi zöldövezetek 
lé tesítését vagy rehabilitációját tűzték ki 
cé lul a helyi közösségek bevonásával, 
kü lönböző ökológiai nevelés jellegű 
te vé kenységeken keresztül. A projekt 
meg va lósítására a Hétfalusi Magyar 
Mű ve lő dé si Társaság partnerszerző
dést kötött az Erdélyi Kárpát Egyesület 
brassói osz tályával, valamint a Zajzoni 
Rab Ist ván Középiskolával.

A pályázatot megnyertük, így 9000 lej 
tá mogatásból és 3000 lej saját hoz zá já
ru lásból szépíthetjük a napközi udvarát.

Amit meg szeretnénk valósítani: ját
szó tér (hinták, mászókák, lipinka, ho mo
kozó stb.), sziklakert, fák, tuják, vi rá gok 
ültetése, asztalok, padok, zöld te tős 
házikó, tanágyások az óvodások és 
I–IV. osztályosok ökológiai nevelésére, 
la birintus, fűzfa jurta és alagút, az udvar 

tel jes felújítása, a kerítés teljes felújítása, 
te tő, eresz az ajtó fölé.

A munkálatokat április 26án kezdtük 
el, ekkor kitakarítottuk az udvart és ki je
löl tük a labirintus helyét, hogy másnap 
be tudjuk ültetni a Yurta Kft. (Magdó Já
nos) által adományozott 500 élősövényt. 
A harmadik nap fűzfakerítést fontunk 
és jur tát, valamint alagutat készítettünk 
fűz fá ból. A negyedik nap lekaszáltuk a 
füvet, meg javítottuk a lipinkát és elkezd
tük ki a lakítani az ágyásokat.

Az udvar teljes felújításához azonban 
más támogatókra is szükség van, hisz 
a pályázat például nem tért ki a kapu, a 
ke rítés, az elrepedt lépcsők felújítására, 
vagy az ajtó fölé egy tető felszerelésére.

A munkálatokat, amelyeket július 31ig 
kell befejezni önkéntesek segítségével 
vé gezzük, így munkás kedvű segédeink 
je lentkezését várjuk! A napköziudvar 
fel ú jításának eseményei nyomon kö
vet he tők a https://www.facebook.com/
Zaj zo ni RabIstvanOvodaKert oldalon.

Eddigi önkénteseink: Máté Emese 
és Levente, Kovács Lehel István és 
Tünde, Szász Ágnes, György Lajos és 
Emő, Tóth Sándor, Buna László, Tomos 
István, Bakk Ernő és Anikó, Buda Gábor 
Le ven  te, valamint a gyerekeik.
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Kijegyezte Barcsa Márton

A  k r i z b a i  e v a n g é l i k u s  e g y h á z  C a n o n i c a  V i s i t a t i o 
j e g y z ő k ö n y v é b ő l ,  1 9 1 3 .  m á j u s  2 1 - é n  ( 1 0 0  é v e )

Előhang
Gyönyörű májusi reggel hinti nap

su ga rát Krizba község lakóira s kelti 
ünnepi é des öröme annak apraját, 
nagyját, s ki vált az ágostai hitvallású, 
evangélikus ma gyar egyház hivő népet, 
mely e szép má jus 21.i napján epeső 
vággyal varja ven dégét, a tiszai ágostai 
hitvallású e vangélikus egyházkerület ér
demes püs pö két, főtisztelendő GEDULY 
HEN RI KET, az ő szeretett főpásztorát 
egyház lá togatásra.

Virágos fák, hímes rét, balzsamos 
erdő il latoznak a természet ölen, a há
zak or mán, a templom tornyán nemzeti 
zászlót len get a tavaszi lágy fuvalom, 
férfiakon, nő kön nemzeti köntös, ünnepi 
öltöny; szép piros ajkon, bíboros arcon, 
szemek sö tétjén lobbanó tűzfény, együtt 
s e gyen ként hirdet örömöt, lelkendezést 
is, s szól ja: e népnek, egyházközségnek 
ün ne pe van ma. S mint a vezérnek, ha 
harc ból tér meg, mert várva várja – már 
a ha tár ra küld díszes csapatot, s dísz
kapuk mel lé egy nagy sereggé gyűjti a 
népét, if ját és vénjét, hogy el ne késne 
az üd vöz lésre.

Barcaújfaluból jön a püspök, fel vi rá
go zott szép, négyes fogaton, MOLNÁR 
VIK TOR, egyházmegyei felügyelővel s 
kí sérik őt BOHUS PÁL, főesperes, RE
MÉNY LAJOS, egyházkerületi jegyző, 
HOR VÁTH LÁSZLÓ, lelkész, DINKA 
IST VÁN, jegyző.

A határon várja a krizbai magyar 
fér fi ak ból alakult dísz lovascsapat. 
Szívetlel ket megragadó kép. Lankás 
nyírerdő szé lén, mintegy 40 tagból álló 
lo vas csa pat, szép fényes szőrű, tüzes 
lovakon, fes tői magyar nemzeti díszben 
ülő délceg if jak, mindegyik kezében 
a pirosfehérzöld zászló, tiszteleg s 
hajtja meg lelkes, har sány „éljen”nel, 
üdvözletül a magyar nem zeti lobogót és 
három sorba so ra koz va ügető lépésben 
vezeti a díszes me netet a közseg elején 
felállított dísz ka pu elé, hol a fenyők illatos 
keretéből le mosolygó „ISTEN HOZOTT”. 
Százak aj kán zendül az „éljen” s a tűzoltó 
ze ne kar üdvözlő riadója, majd a község 

derék jegy zője, ILLYÉS KÁROLY ajkáról 
hang zik fel az öröm, tisztelet és szeretet 
üd vöz lete, szép formás, lendületes be
széd del fogadja a főpásztort, községe 
nevében me legen. Meghatva, szívében 
szeretettel vá laszol a püspök s már itt 
áldását hinti a község testvéri érzéssel 
együtt ünneplő összes lakóira.

Virágot nyújt s hint a viruló hajado
nok se rege, s két soros nyírrel díszített 
utcán, sor falat alkotó tűzoltók, iskolás, 
óvodás gye rekek, ifjak között a tűzoltók 
ze ne ka rának „Talpra magyar” s Kossuth 
nótát zen gő hangjai, s a harangok örö
möt hir de tő hívó szava mellett ér a ma
gaslaton az egész községet uraló ékes 
templom elé az ünnepi menet, hol az 
egyház ifjú lel késze SEXTY KÁLMÁN 
óriási kö zön ség lelkesedése között fo
gadja, üdvözli az egyház nevében égő 
vággyal, nagy ö römmel várt főpásztorát 
– a szívek me leg érzésével s lelkek forró 
óhajával, a hi vő nyáj igaz szeretetének 
tel jes sé gé vel, ékesen szóló csengő 
beszédjeivel. A gyönyörű fogadtatás, 
a meleg üd vöz lés, a meghatottság 
érzésével átszőtt me leg választ hoz a 
püspök ajkára, ki már itt is, szíveket 
megnyerő szép be széd ben sugározza 
jóságos lelke sze re tetének aranysuga
rait a gyülekezetre, s megáldva annak 
összességet. Vi rág szó ró díszruhás 
leányok sorai között a fel ékesített nép 
templomba vonul, az or go nán mélyen 
rezgő „Szózat” zen gé sé nél. A gyönyörű 
tágas templom zsú fo lá  sig megtelik az 
ünneplők seregével s mi kor az 587ik 
ének megzendül, s mikor an nak 3.ik 
versénél a püspök az oltár elé megy 
s csengő hangája hatalmas be szédre 
csendül, a templom össz hang za tos 
szépsége fokozódik s mély á hí tat tal, 
édes gyönyörrel szállja meg a lel két. És 
száll az ige a főpásztor ajkáról, szív ből 
a szívekbe, először meleg üd vöz let 
alakjában, majd az egy ház lá to ga tás 
történetének köntösét ölti magára s mu
tatja azon az apostoli kor, kü lö nö sen Pál 
életének szép, megható és a szen vedés 
sötét vonásával árnyalt ké peit, miket a 

Jézus Krisztus iránti sze re tet szőtt bele 
aranyszálaival és mu tat ja a mai képét, 
hol az egyházlátogató fő pásztort a túl
áradó szeretet annyi fénnyel fogadja.

Apostoli lelkesedéssel magasztalja az 
evangélikus hitet, szeretetet, mert ez a 
kettő hoz áldást a gyülekezetre. A hit 
tárja fel a templom ajtaját, megmutatja a 
templom minden szépségét, kincseit, az 
ige erejét, mely gyönyört fakaszt, se bet 
kötöz, könnyet szárit, felépíti a val lá
sos lelkesedésnek ragyogó épületét: a 
szeretet, mely oltárt épít, melynek zsá
mo lyára borulva megszentelődik a szív, 
mega célosodik az akarat és határtalan 
bol doggá lesz a lélek, Atyai féltő sze re
tet tel int, óv azon helyektől, melyek pi
he nés helyett a másnapi munkához való 
erőt lehetetlené teszi. Jajt kiált annak a 
nép nek, mely a vasárnap megszentelje 
he lyett az iszákosságnak, ré sze ges
ke dés nek bálványai előtt áldozik, hol 
össze törik a családi élet boldogsága, 
nyu godalma, boldogságot szól annak a 
nép nek, mely templomát szereti, az Úr 
nap ját megszenteli, áldozatkészségét 
á polja.

*
Az ünnepi istentisztelet után a ven dé

gek a papilakra vonulnak pihenésre de 
nem sokáig, mert a helyi görögkeleti 
egy ház lelkésze SCHIOPU JÁNOS tisz
tel gő egyháztanácsával jön a püs pök
höz, előbb román, s azután magyar 
nyel ven zengő meleg üdvözletét tol
mácsolja. Me legen válaszol a püspök, 
jóleső ér zés sel emelve ki a szép egyet
értést tük rö ző viszonyt mely a helyi két 
felekezet kö zött fennáll. Az állami elemi 
iskola tan tes tülete üdvözlését KERE
KES ISTVÁN i gazgató tolmácsolja 
szép beszéd ke re tében, mit a püspök 
szívesen fogadva, sze retettel viszonoz.

Utóhang
Az egyházlátogatási jegyzőkönyv 

a lá írása után, az egyház lelkésze ajkán 
há lás köszönet szózata kel az egyház 
ré széről a püspök iránt a nagy sze
re tet tel, jósággal végzett fárasztó, de 

ma gasz tos egyházlátogatási munkájá
ért, mely nek jótékony, áldásos hatása 
nem csak a jelen örömöt, lelkesedést, 
bol dog ságot keltett hatalmas meg nyi
lat ko zá sában, de a jövő egyházépítő, 
megtartó mun kájában elmaradhatatlan 
lesz. Az a tyai szeretetből kisugárzó jó
indulatot me leg szívvel fogadva, meleg 
szeretettel s a zon Ígérettel viszonozzak, 
hogy az el hang zott rendelkezéseket 
lelkiismeretes pon tossággal fogjak tel
jesíteni. Meg hat va fogadja a püspök e 
meleg üdvözlést s nagy lelki örömmel 
köszöni azt a pá rat lanul szép, meleg 
szeretetet árasztó, lel kes fogadtatást, 
amelyben őt a krizbai egy ház része
sítette.

Gazdagon terített asztalhoz gyűjtötte 
a szeretet a magas vendég köze a 
többi ven degeit és az egyháztanács 
tagjait, hogy ízletes ebed mellett vidám 
ke déllyel is ünnepelje főpásztorát az 
egy ház, ki itt is mint hódító vezér vette 
bir to ká ba szeretetre méltó, nyájas mo
dorával a szíveket.

És ott ragyogott a szeretet meleg 
fény su gara az izzó lelkesedés tüzében, 
erős fér fiak nemes tettekre hevülő szent 
el ha tározása hangos nyilatkozatában, 
gyön ge gyöngéd figyelmében, erős do
bo gó szívek suttogó sóhajos be szé dé
ben, viruló hajadonok édes mosolyában 
ak kor is midőn a búcsú pillanata el ér ke
zett s a püspök és kísérete a vi rág dísz
ben borított két gépkocsiba (automobil) 
szállt fel, hogy Brassóba térjen. Minden 
vágy, óhaj, öröm lelkesedés a felhangzó 
bú csúüdvözletben, a harangok zen gé
sei ben e forró fohászba olvadva szállt 
s kí sér te a gyönyörű virágos völgyön a 
sze re tett főpásztort.

*
Hol az öröm hajnala bontja csillogó 

szár nyát,
Hol bánat éje virág kelyhébe sírja a 

könnyet,
Fönn magas bércen, lenn völgy ölé

ben, mer re utad visz:
Hintse az Ég rád: egyházra, hazádra 

ál dásos gyöngyét.

Geduly Henrik (Bécs, 1866. október 
24 – Nyíregyháza, 1937. február 

18.) evangélikus püspök. 

A krizbai evangélikus templom.

Krizba egyik nevezetessége:
a krizbai (rákospataki) vár tornya, 

amely a Vár-hegyen található.
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Hochbauer Gyula

Egy 123 évvel ezelőtt i  is -
kolaavatásról

Befejezték a Zajzoni Rab István Kö
zép iskola türkösi épületét. Rövidesen 
átadjákhasználatra,sezelőtt,bizonyára,
ünnepélyesen is felavatják.Ennekaz
épületnekazelődjesemvoltamaga
korábanelhanyagolhatómegyeszerte.A
felavatásárólszólóírástazIskolaésSzü
lőházcímű,Brassóbanmegjelenőtanügyi
szaklapbanolvastamvoltiskolatörténeti
böngészésekközben,sakkorfélretettem,
hogyhamajdeljönazidejeújraolvasásra
ajánlhassam.

„A türkösi állami elemi iskola-é pület 
fölszentelése 1890. szep tem ber hó 21-én

Megható szép nemzeti ünnepély folyt 
le f. évi szeptember hó 21-én Türkös 
csán gó községben. A nevezett köz ség-
ben lakó ág. evang. magyar egyháznak, 
mint a csernátfalusi anyaegyház fi li á já
nak már 1868 előtt volt felekezeti iskolája 
két tanítóval. A 70es évek elején ezen 
fe lekezeti iskola is községi iskolává nyíl-
vá níttatott s egy harmadik tanítói állás is 
szerveztetett. Az 1885-ik évben már a 4-ik 
tanítói állás betöltésére is szükség volt 
és foganatosíttatott. – Nagy hiánya volt 
azonban ezen iskolának az, hogy az ág. 
evang. egyház volt felekezeti is ko lájában 
csak két tanterem volt, két tan termet 
pedig bérelni kellett, ezek szá má ra pedig 
a községben alkalmas he lyi séget találni 
nem lehetett. A községi is kola 1883-ban 
államivá nyílváníttatott, de az ottani ág. 
eveng. egyház ki je len tet te, hogy csak 
ideiglenesen engedheti át a tulajdonát 
két tantermet az állami is kola számára, 
minthogy arra, miután a leányegyház 
önálló egyházzá lett, a lel ké szi lak érde-
kében szüksége lesz. Szük ségesé vált 
tehát egy alkalmas te lek vásárlása , ami 
1844. január hó 18án 662. sz. miniszteri 
rendelettel meg tör ténvén, Gödri Póka 
Sára telke vá sá rol tatott meg 3200 frton a 
község kö ze pén. Erre a telekre építetett 
a f. 1890-ik év ben ama díszes, emeletes 
épület,, mely összesen 12.221 frtba került. 
Van ben ne az emeleten 3, a földszinten is 
3 nagy tanterem, melyek közül egyikben 
az állami óvodának is állandó lakása 
leend. van igazgatói iroda, tan szer mú-
ze um. Ennek az új áll. iskolaépületnek 
a fölszentelésére gyűltünk össze f. évi 
szep tember 21-én d.e. 9 órára Türkösre.

Az ünnepély istentisztelettel vette kez-
de tét a türkösi ág. evang. új temp lom ban, 
ahol tiszt. deák Sándor lelkész tar tott az 
iskola fontosságáról magvas, szép beszé-
det. Innen aztán az állami is kola-épületbe 
vonultunk, ahol egyik tan teremben az 
iskolás gyermekek a szó zatot énekelték 
el s ennek el hang zá sa után Koós Ferenc 
kir. tanácsos, tan felügyelő tartotta lapunk 
más helyén kö zölt felavató beszédét. Az 
ünnepséget a Himnusz zárta be, melyet 
az összes je lenlevők felállva, meghatóan 
é ne kel tek. Aztán megtörtént az iskola 
ün ne pé lyes átadása a gondnokság felü-
gye le te alá.

A közebéden, mely egyik tan te rem ben 
folyt le, 40-en vettek részt. Ott voltak a 
kir. tanfelügyelő, Masznyik Gyula ág. ev. 
h. espeses, tiszt. deák Sándor lel kész és 

gondnoksági elnök, Orbán Fe renc brassói 
áll. isk. igazgató, Jánó La jos, Balázs Péter 
áll. isk. tanítók, bede Dá niel hosszúfalusi 
áll. f. népisko. ta ní tó, a türkösi áll. iskola 
gondnoksága, ág. ev. presbitérium és 
közs. előljáróság de rék csámgó tagjai, 
Neumärker Gyula tür kösi áll. el. isk. tanító, 
Molnár Haj nal ka tanítónő, Magyari István 
al só tö mö si áll. el. isk. gond. elnök, Pap 
Péter al sótömösi áll. isk. tanító, Dánér Ábel 
hosszú falusi közs. isk. tanító. Sokan vol tunk 
és mégis sokan hiányoztak a négy falusi 
magyar intelligencia sorából, ki ket szeret-
tünk volna ilyen korszerű nem zeti ünnep-
ségen ott együtt látni. Mi for raszt minket 
össze, ha még a nem ze ti kultúra sem?...

A legelső poharat Koós Ferenc kir. tan., 
tanfelügyelő szentelte gr. Csáky Al bin 
vall.- és közokt miniszter úrra, mint ezen 
modern éllami iskola fő é pí tész mesterére; 
tiszt. Deák Sándor Gondn. elnök éltette 
Koós Ferenc tan fe lügyelőt, mint a béke 
és szervezés a pos tolát; Orbán Ferenc 
Deák Sándorra, a jeles egyházi szónokra 
köszöntött. Po harat emeltek még Jánó 
Lajos, Bede Dá niel stb.

Ezen társas ebédnek két maradandó 
em léke is leend. Első az, hogy Sánek 
Já nos, az őj állami iskolaépület egyik 
vál lalkozója, Koós Ferenc egyik po hár
kö szöntőjére ott nyomban megigérte, 
hogy a csángószobor alapját félig a 
ma ga költségén ki fogja építeni, mely 
mun ka 14 frt. 50 kr. kadást képvisel. 
Ma gya rosi Ferenc hosszúfalusi községi 
má sodjegyző szintén igéretet tett, hogy 
Ko ós Ferenc kir. tanfelügyelő felavató be
szédét 500 példányban saját költségén ki 
fogja nyomtatni és 200 pél dányt ingyen 
fog az iskolás gyermekek kö zöt kiosztani, 
a többit pedig a Hosszú  faluban építendő 
ev. ref templom ja vára a Székelyföldön 
elárusítni.

Az itt leírt ünnepségről minden je len lé
vő azon édes meggyőződéssel tá vo zott 
el, hogy Türkös község olyan állami is-
kolaépületet és abban olyan korszerű 
be rendezést nyert, melyhez hasonló 
ma gyar iskolákban a megye területén, 
Bras sót sem véve ki, egyetlenben egy 
sin csen.

Maradandó emléke ez néhai Trefort 
Á goston és mostani gr. Csáky Albin 
vall. és közokt. miniszter uraknak itt a 
csán gó földön. jelenleg két tanító és két 
ta ní tónő működik ezen új áll. iskolában, 
de az 5-ik tanítói állás is szervezése is 
már kopogtat, mert a II–III. osztályban 
még itt sincs elég hely a múzsáknak. 
Az állami óvoda is, mint fennebb is 
em lí tém, ott fog állandó termet találni. 
E sze rint az új állami iskolaépületbe 
é ven ként az óvodában, mindennapi és 
is métlő iskolában mintegy 500 gyermek 
fog tanulni.

Erős vára a nemzeti kultúrának és 
nyelvnek; állj rendületlen sziklaként év-
századokon át és hírdesd itt a Kárpátok 
alatt egy szebb kor fel vi rra dá sát! -- Egy 
jelenvolt.”
Ahitelességellenőrizhetőazemlített

lap 244–245.oldalán.

Hochbauer Ferencné Gáspár Sára

Óvodás koromból
Kb.5éveskoromraemlékszemvisz

sza.Ekkorareformátustemplommelletti
tanítóilakásbanlaktunk,aholédesapám
igazgatótanítóvolt.A régi,magyarvi
lágbeliállamiiskolábanmárrégromán
nyelvűiskolaésóvodaműködött.Ebben,
a haj dan Mende Valér tervezte épületbe 
kerültemmintóvodaköteles,5évesko
romban.Nememlékszem,hogykivittel
előszörazóvodába...édesapám,anyám
mégakkortanítottak,aziskolábólnem
késhettek.Gondolom,azakkorikiscse
lédvittvoltel,hazapedigKádárJános
mostohanagyapámvitt,akiekkormár
özvegyenmaradván,nálunkebédelt.
Felesége,nagyanyámImreRózavolt,
akirecsakhomályosan,vagyegykori
beszélgetésekalapjánemlékszem:hogy
kerekarcúésmosolygósvolt,nomeg
arra,hogybaboscsészéből tejecskét
adott.Acsuprocskákidőveleltörtek–ez
voltasorsuk.
A kiscselédGyergyócsomafalváról

volt,smikorakkoralettmár,küldöttmaga
helyettmásikat.Akonyhábanaludtab
banakihúzóságyban,smiutánkispórol
taakelengyét,hazament...Sokműdalt,
magyarnótáttanultamtőlük,mertmikor
vasaltak,mindigénekeltek.
Román óvodába jártam.Köztünk

kevés román óvodás volt, sminket
kényszerítettek,hogytanuljunkrománul.
Mukkotsemértettemabból,amitmond
tak,énekeltek.Kétóvónéninkvolt:Tocitu
ésDragoşnevezetűek.Engemelőször
Tocituóvónénihezosztottakbe,deki
tudjamiért,mindenképpenDragoşóvó

néniosztályábaakartamkerülni.Addig
nyafogtam,mígátnemkerültemoda.
Ittpedighorát és sârbát táncoltunk,

kukoricábóléspaszulybólmintákatrak
tunkki.Aversekből,énekekbőlsemmit
semértettünk,csakmondogattukutá
nuk,amitmondtak.(Nemisitttanultam
meg kiskoromban románul, hanem
Zsenikától,akiareformátustemplommal
szemben levő,akkormár rég román
iskolatakarítónőjénekleánykájavolt.)
Mintóvodásoknak,atáncokhoz(hó

ráhozéssârbához)édesanyám fehér
bocskorkát kellett hogyhorgoljon, s
csengettyűtvarrtakrá.Ebbenismasí
roztunkezekreaszavakra:Unu câte 
unu, doi câte doi...Amivalamiolyansfélét
jelenthetett,hogyrendekbeszakadozz,
rendekbefejlődj–,deeztmáigsemtu
dompontosan.
Később,márKádárnagyapámhalálaután

FábikMarcikísérthaza,kiakkorelsővagy
másodikelemistalehetett,skireboldogan
bíztammagam,mertaGrossfélepatika
mellett,aBornaliknálmindigmegkergettek
alibák,sféltem,hogymegszípnak.Büszkén
ismondogattammindenkinek,hogy„Marci
aszeretőm.”(Nemtudomkésőbbmitörtént
vele,hovátűnt.)
Egyikéjjelmegálmodtam(úgy,ahogy

valójában isvolta fényképróluk– ta
lánmégmegvan...)apainagyapámat
ésnagyanyámat, amintédesapámat
közrefogvaültek(álltak?).Azálomkép
annyiraélesvolt,hogyhaafényképet
meglátnám,megmondanám,hogyez
voltaz,amitálmombanláttam.

Kovács Lehel István

Egy szép kezdeményezés

Kéthéttelezelőttkeresett felSzőke
Károlyszomszédunkazzalazötlettel,
hogyazotthonmegmaradtcsempeés
be tonlapokkal be szeretné fejezni a 
hosszúfalualszegipapilakudvaránálló
Petőfiszobortalapzatát.Természetesen
kezdeményezésétanégyfalusimagyar
tanácsosokésGécziGellértalpolgár
mester,valamintDaragusEndrelelkész
azonnal felkarolták, ígyáprilis 20án
MarótiZoltánésSzőkeKárolyleraktáka
betonlapokat,aszobortalapzatánakalsó

részétcsempévelvontákbe,valaminta
szoborkörébukszusokatés rózsákat
ül tettek.
Amunkálatokhozszükségesanyagi

alapotNégyfalumagyar tanácsosai
pótoltákössze.Délutánramár teljes
pompájábanálltaPetőfiszobor,ennek
azörvendeteskezdeményezésnekkö
szönhetően,melyhezhasonlóaprógesz
tusokkalszebbévarázsolhatjuktelepülé
sünket,csillogóbbátehetjükértékeinket.

Köszönet érte!
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Hochbauer Gyula

Brassó magyar közterületnevei
Hochbauer Gyula

Kovács Lehel István

U t c a n e v e k
Térképet szeretnénk készíteni Négy

fa lu régi magyar utcaneveivel, így meg
ké rünk mindenkit, aki be tudja a zo no sí
tani a már szinte feledésbe merült régi 
ne veket írjon szerkesztőségünkbe, vagy 
a klehel77@yahoo.com emai címre, 
vagy telefonáljon a 0744251245 számra.

Köszönjük!
Bácsfalu: Alámenő, Oláhmenő, Alsó

ve res utca, Arszenye sikátor, Berecki 
si ká tor, Tyúkszaros, Borcsa utca, Buda 
si kátor, Falnagy utca, Farkasdomb utca, 
Fel sőveres utca, Gilák utca, Geszken, 
Go galika, Gyerkó utcája, Határ utca, 
I ná tye utca, Irimiák utcája (Irimie utca), 
Ke reszt sikátor, Kert mögötti széles ut ca, 
Középhatárba menő utca, Kútfő utca, 
Marha sikátor, Mátyás utca, Moldován 
si kátor, Nisztor sikátor, Odor sikátor, Pé
ter János utca, Románpap utca, Sikátor 
a templomhoz (Templomhozi sikátor), 
Sze kerán utca, Szekeres sikátor, Ta no
rok utca, Tatrangi sikátor, Tiberjek utca, 
Ti ber sikátor, Veresútalja.

Türkös: Ángor, Ángor utca, Borostyén, 
Gesz ken, Mártis utcája, Tanorok utca.

Csernátfalu: Alsó Vásár utcába járó 
si kátor, Ángor, Ángor utca, Bléba utca, 
Cin terem, Geszken, Határrész ut cács
ká ja, Hegy utca, Kolcsár utca, Pancsó 
ut ca, Sánta János utca, Tanorok utca, 
Te héncsorda utca, Tikos János utca.

Hosszúfalu: Aldea, Alsótanorok, Alsó
temp lom utca, Babicsán, Babu utca, 
Bar bu, Belu, Bulgeria utca, Drekulhegy 
ut cá ja, Felsőoláh utca, Furulik, Gologán, 
Gut lu, Gyorgyina utca, Határ utca, Határ
pa tak utca, Ijnina utca, Kert melletti utca, 
Magyar utca, Malom utca, Nyárosvölgye 
utca, Paraipan, Pál, Pelin, Pervu, Popia 
ut ca, Roskován, Roskulec utca, Serbán
hegy utca, Szent Ilie hegy utca, Tanorok 
utca, Tessia utca, Tesztekalhegy utca, 
Tisz tapatak utca, Tisztapatakon aluli ut
ca, Tomospatak utca, Vinies utca.

Támogassa jövedelemadója 
2%-ával a HMMT-t!

A 2012-es jö vedelem után be fizetett 
adó alapján ki töl tött űrlapokat má jus 25-
ig lehet be nyúj tani a helyi adó hi va tal hoz.

A HMMT adatai:
Asociaţia Culturală Maghiară 

din cele şapte sate
CUI: 14314771

Cont bancar IBAN: 
RO70BRDE080SV05848600800

Köszönjük támogatásukat!
A tavalyi támogatást a Zajzoni Rab 

István Középiskola két gyerek-tánccso-
portjának működtetésére fordítottuk.  

Brassóvidéki 1848-as honvédek

Kovács Lehel István legújabb könyve 
i ránti érdeklődés könyvsikert jelez elő. 

Hány könyvről mondták az utóbbi 20 
év ben, hogy hiánypótló! S legtöbbször 
mél tán, mert az idő múlván körülöttünk 
soksok mindent eltakar, mintha nem 
a kar ná tudomásul venni, mennyi munká
ba ke rül valamit újból napfényre deríteni.

A vérbeli kutató számára el ha nya go ló
dik a befektetett munka, s a megcélzott 
e red mény válik lényegessé. E 160 ol dal
nyi kötet szerzője megrögzött hon is me
retesként rótta végig Brassó utcáit, tereit 
s más közterületeit, hogy kortársai elé 
egy olyan képet rajzoljon erről a városról, 
a milyent múltja szerint is megérdemel. 
Járta, barangolta Brassót tényszerűen, 
tér képeken, levéltári titkok között, szak
sze rű leírásokban, régi és mai sajtóban, 
em berek szájáról lesett szövegekben.

Ha a könyvborítót az első fülszöveg
gel egy benyitjuk, a szerző első szavai 
meg ma gyarázzák ennek a munkának 
az in dí tékát „Él bennem egy Brassó ”. A 
té má hoz fűződő személyes kapcsolat, 
az ér zelmi kötelék nélkül nem várható 
a meg valósítotthoz fogható hitelesség.

A borítók belső oldalai hasznos tér
ké pek a Belvárosról, s a térképolvasók 
szá má ra képletszerűen leegyszerűsíti 
a könyv egyrészének térélményként 
való fel dolgozását. Ugyanezt a hatást 
fokozza a könyvben az illusztrációs 
anyag: tény és élmény egyidejűségét 
valósítja meg To mos Tünde rajzaival. 
Ezzel a munkával fel vetett kérdések tér 
és idő perspektívát kö vetelnek.

A könyv felépítése logikus, és segíti 
az olvasót abban, hogy a hatalmas 
a dat halmazban könnyen eligazodjék. 
A ku tató 536 közterület nevét veszi 
számba a mai román névből kiindulva, 
s azt vizs gál ja, hogyan változtak ezek 
magyar el ne vezései az első számára 
elérhető em lí téstől napjainkig. Közben 
egy tár gyi la gos nak tekinthető helytörté
net rajzolódik ki, ugyanis a könyv követi 
a névhasználó vá ros etnikai összetételét 
és az utóbbi száz évre körvonalazza a 
magyar és né met utcanevek számará
nyát is.

A város letagadhatatlan történetéhez 

tar tozik közterületeknek a többszöri 
át ne vezése is, ami egyáltalán nem 
sze mély telenül történt. Az utóbbi 10 
esz ten dő ben a Brassó városi tanács 
választotta meg az utcaneveket odaí
télő bizottságot. Ko vács Lehel István 
említésre méltónak tart ja e bizottság 
névszerinti összetételét.

A könyv törzse a 24–104. oldalak kö
zöt ti rész. Ez 11 főbb részre tagolódik: 
A vá ros és vidéke, Negyedek, Terek, 
Ud va rok, Sugárutak, Utak, Utcák, So
rok, Sé tányok, Lépcsők és Általános 
köz te rü letnevek. Ezeket a régi várak 
helynevei e gészítik ki. Különösen ez 
utóbbi rész gaz dag adatdús helytörté
neti ma gya rá zat ban.

A függelék magyar személyiségekről 
el nevezett utcák névadóit mutatja be tö
mö ren, majd érdekességként muzeális 
tár gyakat az utcanévhasználat tör té ne té
ből utcanév táblák és házszám táb lá kat.

A magyar nevek mutatója különös 
e lő zékenységgel szolgálja az olvasót, 
fel gyor sítva az egyes nevek keresését 
a könyv ben. A szerző célja olyan ké zi
köny vet adni az olvasó kezébe, amely 
segíti a brassói polgár pontos és helyes 
ma gyar helynévhasználatát. Emellett az 
ol va só ráadásként kap egy kuriózumok
kal dú sított olvasmányos helytörténetet.

Ajánlom, olvasásra, böngészésre 
kor osz tálytól függetlenül valamennyi 
Bras só vidéki olvasónak, s azoknak, 
akik meg akarják szeretni ezt a várost.
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Pürkerec
Buna Sándor, közhonvéd (KF: 38.)
Csere István, közhonvéd, napszámos 
(Mikár: 103., KF: 38.)
Fejér András, közhonvéd (KF: 38.)
Fejér István, közhonvéd (KF: 38.) 
Fejér János, közhonvéd (KF: 38.)
Fejér Samu, közhonvéd (KF: 38.)
Fejér Sámuel, közhonvéd (KF: 38.)
Gyerkó János, közhonvéd (KF: 38.)
Gyerkó Márton, közhonvéd (KF: 38.)
Gyerkó Sámuel, közhonvéd (KF: 38.)
Jákab János, közhonvéd (KF: 38.)
Jákab Sámuel, közhonvéd (KF: 38.)
Jónás János, közhonvéd (KF: 38.)
Jónás Márton, közhonvéd (KF: 38.)
Kajcsa András, közhonvéd (KF: 38.)
Kajcsa Mihály, közhonvéd (KF: 38.)
Kajcsa Mihály, közhonvéd (KF: 38.)
Kajcsa Sámuel, közhonvéd (KF: 38.)
Kajcsa Sámuel, közhonvéd (KF: 38.)
Kajcsa Sándor, közhonvéd (KF: 38.)
Kóródi András, közhonvéd (KF: 38.)
Korodi Sámuel, közhonvéd (KF: 38.)
Orbán György, közhonvéd (KF: 38.)
Orbán Sámuel, közhonvéd (KF: 38.)
Orsi András, közhonvéd (KF: 38.)
Pap András, közhonvéd, napszámos 
(Mikár: 103., Papp András / KF: 38.)
Papp János, közhonvéd (KF: 38.)
Papp Sámuel, közhonvéd, (KF: 38.)
Papp Sámuel, közhonvéd (KF: 38.)
Pethő István, közhonvéd (KF: 38.)
Rab Sándor, közhonvéd (KF: 38.)
Simon Mátyás, közhonvéd (KF: 38.)
Simon Mihály, közhonvéd (KF: 38.)
Simon Mihály, közhonvéd (KF: 38.)
Simon Mihály, közhonvéd (KF: 38.)
Sipos András, közhonvéd (KF: 38.)
Sipos György, közhonvéd (KF: 38.)
Sipos György, közhonvéd, nap szá mos 
(Mikár: 103.)
Sipos János, közhonvéd (KF: 38.)
Sipos Márton, közhonvéd, koldus (Mi
kár: 103., KF:38.)
Szakál István, közhonvéd (KF: 38.)
Veres György, közhonvéd (KF: 38.)
Veres István, közhonvéd (KF: 38.)
Veres Márton, közhonvéd (KF: 38.)

Tatrang
Ánder János, közhonvéd (KF: 39.)
Ander Mihály, közhonvéd (Mikár: 101., 
KF: 39.)
Bacsó András, közhonvéd, földműves 
(Mikár: 101.)
Bacsó István, közhonvéd, nap szá mos 
(Mikár: 101.)
Bacsó Péter, közhonvéd, földműves 
(Mi kár: 101., Tatrang/ KF:39.)
Balázs István, közhonvéd (KF: 39.)
Balázs János, közhonvéd, földműves 
(Mi kár: 101., KF: 39.)
Balázs Mihály, közhonvéd, nap szá mos 
(Mikár: 101., KF: 39.)
Balázs Péter, közhonvéd, nap szá mos 
(Mikár: 101., KF: 39.)
Bálint István, közhonvéd (KF: 39.)
Barkó Dávid, közhonvéd (KF: 39.)
Barkó István, közhonvéd (KF: 39.)

Barkó J. Samu, közhonvéd, koldus (Mi
kár: 101., Barkó Samu/ KF: 39.)
Barkó Mihály, kö0zhonvéd (KF: 39.)
Barkó Mihály, közhonvéd, földműves 
(Mi kár: 101., Barkó Mihály/ KF: 39.)
Barkó Mózes, közhonvéd (KF: 39.)
Barkó Mózes, közhonvéd, nap szá mos 
(Mikár: 101.)
Barkó Samu I., közhonvéd (KF: 39.)
Barkó Samu II., közhonvéd (KF: 39.)
Barkó Samu, közhonvéd (KF: 39.)
Barta Samu, közhonvéd (KF: 39.)
Bartha Károly, őrmester (Mikár: 101.), 
ta nító, 10. honvéd zászlóalj (KF. 1903: 
81., KF: 39.)
Benedek János, közhonvéd (KF: 39.)
Bibó György, közhonvéd (KF: 39.)
Bibó György, közhonvéd, koldus (Mi
kár: 101.)
Bibó István, közhonvéd (KF: 39.)


