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Hochbauer Gyula

K ö l c s ö n h a t á s o k ?
Nemrég eddig szokatlan kiadvány 

látott nap világot a Multikulturalitás és 
in ter kul tu ralitás Hétfaluban címmel a 
három, je len leg Hétfaluban élő etnikum 
ha gyo má nya iról. Az előszó szerint a 
kez de mé nye zők szándéka, hogy az 
itteni románok (mo ká nyok), magyarok 
(csángók) és romák „ma guk mondják el 
történetüket, az e gé szet, a kereket, mert 
csak így lehet teljes a kép, még akkor is, 
ha egymás állítását né ha megkérdőjelez-
zük. A szövegben a ma ga rendje szerint 
végég érződik, hogy ki mit mond.”

Lehet, hogy ezzel elkezdődött a jelen-
leg itt egymás mellett élők egymás meg is
me réséért folyó beszéde – még olyan ké
nyes kérdésben is mint az őshonosságé, 
a letelepedésé, a szabadságharcoké, az 
im périumváltásé. Beszéd ez még csak, 
s nem érvekkelellenérvvekkel mérkőző 
vi ta, mely igazságokat hoz felszínre. Ez 
a be széd még csak olyan mint a rongy
sző nyeg, melyen világosan, s darabosan 
el kü lönülnek az eredeti anyagsávok, s 
mé gis eként elfogadnhatóak. 

Talán ennél tisztább szövésű szöveg 
a többi, még akkor is, ha nem néprajzos 
tol lából való: az ittott felsejlő köl csön ha
tá sok között vannak hajdan természetes 
fo lyamatként működőek, amelyeket egy 
eb ben a kultúraváltozatban nevelkedett 
hi te lesen meg tud különböztetni az 
i dőn ként valamelyik irányból felerősödő 
be ol vasz tási kisérletektől. 

A női viselet
(Részlet a kiadványból)
A négyfalusi asszonyok viseletének 

ta nul mányozása tartogat számunkra 
né hány meglepetést. Elég csak arra 
gon do lunk, hogy az idők folyamán a 
viselet ala kulását erőteljes gazdasági 
változások be folyásolták. A mokányok 
jöve del mé nek gyarapodásával és a gaz-
dasági fel len dülésével a hagyományos 
népviselet csak nem teljesen átalakult. 
Végül ennek az újonnan kialakult viselet 
megszűnését e redményezte a XIX–XX. 
század végi gaz dasági válság, valamint 
a kommunista idő szakban Négyfaluban 
is be kö vet ke zett erőltetett urbanizálódás.

A község fénykorában a mokányok – 
bár nem szerették az ablakon kiszórni a 
pén züket – szívesen költöttek asszonyaik 
és leányaik ékesítésére. A gazdag, finom 
szö vetek, prémek, csipkék és ékszerek 
gyö keresen megváltoztatták a négyfalusi 

nép viseletet. Egyre inkább hasonlított a 
bol gárszegi asszonyok viseletére, mely 
a maga részéről a szász asszonyok 
vi se letével mutatott hasonlóságot, bár 
szép szám mal történnek hivatkozások a 
bi zán ci asszonyok ruházatára is. Hatás- 
és ere detmagyarázatok, elméletek ezek, 
melyek részletes bemutatására itt nem 
vál lalkozunk. Célunk sokkal inkább egy 
olyan különleges népi viselet re konst ruk-
ci ója, melyet nem csak a múzeumban 
sze retnénk gyakrabban (viszont)látni.

Az asszonyok hajukat egyetlen copf-
ban, később két ágba fonva viselték. 
Jó val később kontyba kezdték tűzni a 
ha ju kat. Az asszonyok fedett fővel jártak, 
fe jüket vékony, fehér fátyolkendő (ma ra
mă) borította, mely – ahogyan George 
Mo ro ianu Chipuri din Săcele [Négyfalusi 
ar cok] c. jól ismert könyvében is meg je
gyez te – rendkívül elegáns megjelenést 
köl csönzött nekik. A fátyolkendő két 
szé lé be virágmintás díszítést szőttek. 
Alája sö tét színű muszlimkendőt (giumbir) 
kö töt tek, melyet apró, vörös, gránátvö-
rös, zöld és sárga színekben pompázó 
ka ri kák díszítettek. A férjes asszonyok 
musz lim kendője fölé aranyozott pántlikát, 
ún. pa szományt kötöttek. A fátyolkendő 
sze gé lyébe vegyülő muszlimkendő és 
pa szo mány a színek kavalkádjának 
finom ar chi tektúráját hozta létre. Nya-
kukat kü lön féle gyöngyök ékesítették: 
klárisok vagy két-, gyakran háromsoros 
gyöngyfűzérek. Nagy becsben tartották 
a talléros nya ké ket, melyből viselőjének 
anyagi hely ze té re lehetett következtetni. 
A feszület me dál, mely szintén gyakori 
volt, a vallási ho vatartozást jelezte, leg-
többször a rany ból készült. A különböző 
típusú nyak é ke ket nyilván nem egyszerre 
viselték, ha nem mindig az alkalomhoz, 
illetve a vi se let hez illőt választották.

*
Ünnepnapokon a nők finom len szö

vet ből készült ingaljat viseltek, melyet 
ere de tileg saját kezűleg szőttek, később 
üz let ből vásároltak. Fölötte tüllből hímzett, 
hosszú ujjú kézelős inget vagy pillan gó
min tás csipkeinget hordtak (ie). A pillan-
gó mintás inget viselő lány alakját, aki a 
száj hagyomány szerint az első vi lág há bo
rú idején virággal várta a hegyeken át tö rő 
román katonákat Cezar Petrescu ro mán 
író is megörökítette [Cezar Petrescu, În-
tunecare.], aki a két világháború közötti 
idő szakban egy évig Négyfaluban időzött.

Gyárfás Jenő: Hétfalusi csángók népviseletben / temetési menet. Forrás: Az 
Osztrák Magyar Monarchia írásban és képben  

Az ingujjakat a kézelőnek (pumni) ne
ve zett részen aranysárga fonallal duplán 
rán colták. Az inggallért (obiznincă) u gyan
az az aranyfonalas hímzés díszítette. Az 
ing fölött a mokány asszonyok bro kát-
se lyemből készült mellényt (lájbit) vi sel
tek, melynek színe a szoknya színéhez 
iga zodott. A mellény felső részét színes 
se lyempántlika díszítette. A menyecskék 
az zal jelezték a családi helyzetükben 
be állt változást, hogy mind mellényükre, 
mind pedig paszományukra ugyanolyan 
szí nű pántlikát tűztek.

A mellényt derékban ezüst övvel szo rí-
tot ták, melyet arany vagy ezüst kapoccsal 
(pafta) fogtak össze. A kapocsra ezüst 
lán cot erősítettek, másik végén e züst ér
me lógott. A gazdagon ráncolt szoknya 
kie melte a nők karcsúságát. Írásos fel
jegy zések ritkán használják a szoknya 
meg nevezést, gyakoribb a kicsit ál ta lá-
no sabb ruha, vagy a helyi nyelvjárásban 
hasz nált androc (‘pendely’) tájszó. A pen
dely alsó része védőszegélyt kapott, mely 
meg akadályozta az anyag hosszúsága 

mi atti gyors foszlást. Hogy pendelyüket 
kí méljék, a ház körül szorgoskodó nők  
min dig selyemkötényt viseltek.

A pendely fölött a mokány nők, főleg a 
fia talabbak a bizánci hercegnők ru há za
tá ra emlékeztető térdig érő, karcsúsított, 
szí nes selyemmel bélelt ujjatlan mellényt 
vi seltek (tivilichie). A bélés többnyire pi ros, 
kék, sárga vagy zöld színű volt. A mel
lény hátát és mellső részét díszíthették 
virág motívumok, szegélye (plimb) lehetett 
bor dás, finom szőrmével, drága pré mek
kel szegve. Viselték pl. a szibériai mó kus
prémet is. Hordták még a posztóból vagy 
selyemből készült kacabajkát (scur teica) 
is, nyest- vagy cobolyprémmel. Té len 
fekete vagy kékeslila gubát  (gheba, 
ghebusa) viseltek, róka vagy bárány
prém mel. A gazdagabbak posztóból vagy 
selyemből készült ködmönfélét (gheordia, 
dulama) hordtak, melyeket borzprémmel 
vagy hamuszürke bárányprémmel bé-
lel tek,  szegélyüket nyestprémmel vagy 
co boly  prémmel bordázták.

(Folytatása a 2. oldalon.)
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2. oldal H  É  T  F  A  L  U XIX. évf. 11. szám

Hochbauer Gyula

K ö l c s ö n h a t á s o k ?

(Folytatás az 1. oldalról.)
Télidőben, ünnepnapokon az asszo

nyok rafinált eleganciáról árulkodó visele
tét a sötét színek határozták meg. Íme Re
ve ica Gologan bemutatása a Négyfalusi 
ar cokban: „...fekete finomposztó rokolyát 
vi selt, fehér csíkozással. Kávészínű se
lyem mel szegett felöltője ugyanabból az 
a nyagból készült, egyetlen gombbal gon
dosan összetűzve keble bal oladlán. Rajta 
fi nomposztóból készült, borzbőrrel bélelt 
köd mön, szegélye nyestbőrrel bordázva. 
Fe jét selyemszállal átszőtt fátyolkendő 
dí szí tette, mert nem volt már fiatal. Rajta 
vas tag gyapjúból készült hárászkendő, 
hogy széjjel ne fagyjon, mire Brassóba 
ér. Lá bán könnyű, sárga csizma.” Nyáron 
az asszony „cobolyprémmel szegélye
zett se lyem kacabajkát” viselt „könnyű 
selyem hol mija felett. Fejére a selyemszá
las fá tyol kendő liliomként borult, kétoldalt 
a hím zés lágyan hullott a kacabajkára. A 
finom, csí kos, hófehér  fátyolkendő alatt 
cso dá la tos hatást keltettek a muszlim
kendőből át sejlő, színes karikák” [George 
Mo ro ia nu, i.m., 3–4. o.].

Írásos feljegyzések szerint néhány ru
ha darab emlékét még őrzik – ilyenek  a 
fej díszként használt kendő, az ing, a ka
rin ca (fota), a fürtös guba (sarica din lână 
tur cană). Úgy tűnik, ez volt az ősi viselet.

Lábukon az asszonyok különböző szí
nű, néha magassarkú bőrcsizmát viseltek: 
fe ketét, sárgát vagy pirosat. A kislányok 
pi ros csizmát hordtak, az asszonyok fe
ke tét. Nyáron a csizmákat cipőre vál tot ták.

A csángó nők viseletéről Orbán Balázs 
[Or bán Balázs (1829–1890) – történész, 
nép rajzkutató, író, a Magyar Tudományos 
Aka démia tagja] megjegyezte, hogy szín
vi lága sokkal gazdagabb, mint a székely 

nők viselete. Az asszonyok általában 
hí mes inget viseltek vagy nagyon finom 
len vá szonból készült csipkés ujjú gyolcs
in get. A hímzés színe az ing viselőjének 
élet korára és társadalmi helyzetére utalt: 
pi ros színt viseltek a hajadon lányok, sár
gát a férjes asszonyok, fehéret a szép ko
rúak. A nyaki részen a szedett anyagra 
ke rült a hímzés, rendkívüli hatást érve 
el ez zel. A hímzés a lányoknál kereszt
ben volt, a vállon alul, a nagylányoknál, 
asszo nyoknál az ingujjon hosszában 
vonult vé gig. A kézelő gazdag hímzésű 
volt. A gyolcs ing kézelőjének díszítése 
arany hím zés sel történt. A női ingek a tér
den alul ér tek, s alsó részüket pendelnek 
hívták. Mun ka közben a rövidujjú kicsiin
giet vi sel ték. ezt vették fel a gyolcsing alá 
is. A ha gyományos viselet felső részének 
gaz dag díszítése történelmi gyökerekre 
nyúlik vissza: régen a női viselet fehér 
vagy fekete szí nű, hámos rokolyának 
nevezett része uj jatlan volt és a mellnél 
teljesen nyitott. Ké sőbb ezt házilag szőtt 
vagy boltból vá sá rolt gyolcsrokolyákra 
cserélték. A há zi lag szőtt szoknya fö
lött színes kötényt, a boltból vásárolt, 
rendszerint fehér szok nya fölött pedig 
fekete selyemkötényt. A csán gó lányok 
és asszonyok leg re me kebb ékeszere 
az öv, melyet a leg gaz da gab baknál 
aranyozott ezüst ötvösmunka dí szített. 
A nő másik ékszere a kösöntyű, me lyet 
a család anyagi helyzetétől függően 
drá gakövekkel vagy féldrágakövekkel 
dí szí tettek.

Kolumbán Lajos azt emelte ki, hogy 
a ré gi időkben a fehér volt a domináns 
szín. A konfirmációkor, esküvőkor, de 
te me tés kor is fehér volt a viselet színe. 
A vá lasz tott viselet és szín különös je len

tő ség gel bírt. A házasságkötést követő 
el ső vasárnap az újasszony sárga fátyolt, 
a második vasárnap fehér fátyolt viselt a 
temp lomban, a harmadik vasárnap ezen 
kí vül szintén fehér színű farvalót is hor
dott, homlokán szögletre vasalva. Ezeket 
a ranyozott boglártűkkel tűzték a konty
hoz. A régvolt időkben a menyasszony 
pár tát viselt, és legfőbb dísze a virágokkal 
hím zett fekete bársony menyecs ke pánt
li ka volt.

A roma közösségben a nők hosszú, 
kö zépen elválasztott hajat viselnek. A 
lá nyok copfba fonják a hajukat. Mikor 
csa ládi helyzetében változás történik, és 
a lány ból férjes asszony lesz, a hajukat 
tar kó ra szorított kontyba kötik. A lányok 
ha jukba piros színű szalagot lángnyelvet 
köt nek, mely a feltörni kész szenvedélyt 
jel képezi. Az asszonyok fejükön a romani 
nyel ven kozmonak nevezett kendőt vi se
lik. A rendszerint közepes nagyságú ken
dő anyaga a kasmír. Sajátos szí ne zé se 
teszi egyedivé. A fejkendő élénk szí nei 
közül a sárga a gazdagságot, fényt és 
életet jelképezi, de a zöldnek is széles 
je lentésköre van: a nyugalom, a csend, 
a remény, és mindenek fölött az új já
szü le tés jelképe. A kendőkre nyomtatott 
vi rág minták égővörös színe a szerelmet 

és a misztikus tüzet hivatott idézni és 
fenn tar tani. A kendő színei kiteljesítik a nő 
szim bolikáját a roma kultúrában.

Más tájegységektől eltérően az erdélyi 
ro ma nők nem viseltek pénzérméket a 
ha jukban, ugyanis az ő felfogásuk szerint 
a szépségnek nincs szüksége kie gé szí
tők re. Meg kell maradnia ter mé sze tes
nek, harmonikusan kiegészítve azt az 
ár tatlanságot, mely a nőkből árad. Az ér
mék hiánya azonban nem jelenti egyben 
az ékszerek hiányát is: állati és növényi 
mo tívumokkal díszített fülbevalóik mé re
tével nem fukarkodnak. 

A roma nők hagyományos viselete 
ing ből, blúzból, pendelyből, szvetterből 
és kö tényből áll. Az ing finom, selymes 
a nyag ból készül, és ugyanazok a színek 
és virágmintás nyomatok díszítik, mint a 
ken dőt. Bő szabásának köszönhetően 
sza bad mozgásteret ad viselőinek. Gal
lér ja van, fodros bugyrai kilibbennek a 
pen dely alól. Nyaka tájékát kézzel horgolt 
csip ke díszíti. A csipkedísz időnként a 
mel len és az ingujjon is megjelenik. „A 
ki hívó, sokat láttató mandzsetta – i déz
zük az említett műből – középvonala 
<<plexus solaris>> szabadon hagyja a 
for más kebelközt, mely az egészség és 
ter mékenység jelképe.” [Olga Mărcuş, 
Rromii carpatici. In: i.m., 64. o.]

A többnyire zöld színű szvetter lenből 
ké szül, és a mellény fölött, kigomboltan 
vi selik.

A sokszínű szoknya nehéz selyemből 
ké szül, virágnyomatok díszítik. Sajátos 
jell egzetességeke, hogy sűrűn rakott, 
csip kével szegett. Egyetlen darabból 
(„e gyet len lapból”) készül, szoknyakötő 
sza la gokkal kötözik össze. A pendely bő 
sza bá sa ugyanazt a szabadságérzetet 
su gall ja, ugyanakkor szépen kiemeli a 
női ido mokat. A kötény ugyanabból az 
a nyag ból készül, lefele fordított kúp alak
ban re dőzött, alsó részét csipke díszíti, 
hátul kö tött.

Alkalomtól függően a viselet színe vál
to zó lehet: lakodalomkor a fehér szín a 
ha gyományos, temetéskor a fekete. Az 
anyag bővelkedhet díszítésben, kü lö nö
sen virágnyomatokban.

Nyáron a roma nők mezítláb jártak, 
csak a tehetősebbek hordtak szandált, 
ők is csak a XX. századtól kezdődően. 
Té len határozottan férfiszabású cipőket 
vi seltek, rendszerint feketét, alája sötét 
szí nű férfizoknit húztak.

Ha valaki a tisztázó beszédet valamire 
tart ja, beszáll az elkezdett beszédbe úton-
út félen is. Lehet, ha a tiszta szavú Stoian 
E miliával, vagy a vitázni is szerető Radu 
Colţ cal, a hozzájuk hasonlókkal többen 
be szélgetnek nyíltan ezekről a kér dé sek-
ről, hitelesebb lesz az egymásról alkotott 
ké pünk.

Gyárfás Jenő: Hozományösszeírás egy csángó családnál. Forrás: Az Osztrák Magyar Monarchia írásban és képben
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Szerkesztőség

M á k v i r á g - d í j
Fülöp Károly

Laudáció a Brassói Evangélikus-Lutheránus Egyház 
Zajzoni Rab István-díjának átadása alkalmából

(Folytatás előző lapszámunkból.)
Fájdalmas tény, hogy a templom mel

letti magyar evangélikus temetőt a város 
1960ban lezáratta, 1987ben pedig „fel
számolta”.

A kommunista éra bukása változást 
ho zott a brassói magyar evangélikus gyü
le ke zet életébe is. 1992/93ban Raduch 
Zsolt parókus lelkész kezdeményezésére 
egy gyülekezeti központ megépítésének 
gon dolata merült fel. Olsefszky Edmund 
bras sói műépítész terve alapján készült 
el az új építmény külföldi egyházi se
gély szer vezetek (Gustav Adolf Werkh, 
MartinLutherBund), a Lempääläi finn 
test vér gyü le kezet, finn magánszemélyek 
és a gyü le kezet tagjainak áldásos ado
mányaiból.

Időközben az egyházközség ismét bir
tok ba vehette jogos tulajdonát, a “Pest 
Szál ló” néven ismert épületet. 2009ben a 
Tür kösi Ferenc utcai egykori evangélikus 

is kola épületének visszaszolgáltatására is 
sor került. Így újra együtt lehettek azok az 
ingatlanok, amelyeket az 1959ben ké szült 
vagyonleltár magába foglalt.

A közelmúltban és napjainkban az egy
ház község temploma és gyülekezeti háza 
a rendszeres istentiszteleti, gyülekezeti és 
ökumenikus hiterősítő alkalmak mellett 
szá mos közérdekű és kulturális ren dez
vény nek adott, illetve ad otthont. Itt próbált 
a Brassói Magyar Dalárda, itt szervezte 
ren dezvényeinek egy részét az Apáczai 
Csere János Közművelődési Egyesület, 
a Cenk Alapítvány, itt zajlik a Barcasági 
Val lásos Vers és Énekmondó Találkozó, 
itt kap helyet a Brassói Lapok és a Bartalis 
Já nos Keresztény Kulturális Egyesület 
kö zös rendezvénysorozata, a Közéleti 
Ká véház. Szórvány és testvérgyülekezeti 
va lamint ifjúsági és presbiteri találkozók, 
kép zőművészeti kiállítások, tárlat meg nyi tók 
színhelye a templom és a gyülekezeti ház.

2013. október 12én adták át az idei 
Mák virág-díjakat. Az ünnepélyes át a dás ra 
Szovátán került sor, melyet megelőzött a 
diákok néhány napos közös táborozása.

A Mákvirágdíj a Romániai Magyar Pe
da gógusok Szövetsége (RMPSZ) által 
nyúj tott legnagyobb elismerés jele az er dé
lyi tehetséges, magyar, elméleti lí ceum ban 
tanuló diákok számára.

Évente az első félév vége felé hirdetik 
meg a Megyei RMPSZ elnökségek Ro
má nia 14 magyarlakta megyéjében, illetve 
Bu karestben, egységes tanulmányi e red
mény re, magaviseletre, különböző tan
tárgy versenyeken való részvételre és ott 
el ért eredményekre, közéleti, sport és mű
ve lődési életben való szereplésre vo nat ko
zó kritériumrendszer alapján, a pályázatot.

A pályázat három lépés után jut el az 
or szágos elnökségig: 1. minden iskola a 
hoz zá benyújtott pályázatokból kiválasztja 
a legjobbat és eljuttatja a Megyei RMPSZ 
El nökségéhez; 2. a Megyei Elnökség 
ezekből kiválasztja a legjobbat, ezt felküldi 
az Országos Elnökséghez; 3. az Or szá gos 
Elnökség átadja a díjakat.

A 2012–2013as tanév Brassó megyei 
Mák virágdíjas tanulói mind négyfalusiak. 
A IX. osztály kategóriában Miklós Botond, 
a Zajzoni Rab István Középiskola diákja 
nyer te el a rangos díjat, X. osztályból pedig 
Ba ricz Anita, XI. osztályból Prosan Tí-
mea, a XII. osztályból pedig Jani András, 
az Áprily Lajos Főgimnázium négyfalusi 
diák jai.

Gratulálunk nekik, további sikereket 
kí ván va!

Zajzoni Rab István-díjas a brassói evangélikus egyházközség. 
Fotó: Magdó István

A Brassói EvangélikusLutheránus 
Egyház templomának 230 éves ju bi le
uma alkalmából nagytiszteletű Koszta 
Ist ván parókus lelkész irányításával folyó 
év szep tember 7 én és 8án istentiszte
lettel és ünnepi programmal egybekötött 
ta lál ko zót szervezett. Ennek keretén belül 
is mer hették meg az érdeklődők a temp
lom építtető lelkész, Gödri János kró ni ká ját, 
A Brassai Evangyelika Magyar Ekk lé
siának historiáját, a Brassói Evan gé li kus
Lutheránus Egyházközség és a Bras sói 
Lapok közös kiadványát.

A brassói magyar evangélikusokat 
be fo gadó és megtartó gyülekezet több 
év szá zados története során számos meg
pró báltatással szembesült, azonban a 
rá sza kadó nehézségek és mostoha kö rül
mé nyek sem tudták megtörni a gyü le ke ze ti 
tagok hitét, lelkipásztorainak ten ni a ka rását. 
A XVII. századi brassói magyar kró nikaíró 
Tatrosi György, a csallóközi Szeli család há
rom tagja György, Izsák és József, a már 
említett templomépítő és szintén krónikaíró 
Gödri János, Ni ko dé musz Károly vagy 
Raduch György csak né hány azon sokak 
közül, kik hittel és tel jes meggyőződéssel 
vállalták és tel je sí tették isteni küldetésüket, 
megőrizve, egy befogva a sokszor veszé
lyeztetett bras sói magyar evangélikusok 
kö zös sé gét.

Jelen laudáció, amely csak részben 
is mer teti, ismertetheti a közel 470 éves 
egy ház község áldozatos múltját, áldásos, 
ér ték teremtő jelenét, szóljon mindenkiről 
és min denkiért, az egykori és a mai brassói 
ma gyar evangélikusokért, a mindenkori 
gyü lekezetért.

A fentiek szellemében a Brassói E van
gé likusLutheránus Egyházközséget, mint 
a brassói magyar evangélikusok hitének 
fellegvárát méltónak tartom a Zajzoni Rab 
Istvándíjra!Brassó, 2013.szeptember 29.

Kovács Lehel István

Közmunka a Zajzoni Rab István 
Középiskolában 

2013. október 28ikától kezdődően a Zaj
zo ni Rab István Középiskola Tantestülete 
és Szülőbizottsága közmunkát hírdetett 
meg, amely a türkösi iskolaépület pad lá
sá nak és irodáinak kitakarítását célozta 
meg. A padlás számos rossz állapotban 
lé vő régi paddal, asztallal, szekrénnyel, 
tan eszközzel volt tele, amelyek súlya már 
ve szélyt jelentett az épületre nézve is.

A november 5ig tartó munkálatok során 
az oktatók, szülők és tanulók mindent le
hord tak a padlásról, osztályozták a hul la
dék anyagokat: papír, fa, fémek és ennek 
megfelelően hasznosították újra őket.

A tantestület részéről Miklós Melin
da, Si mon Enikő, Simon Ildikó, Török 
Beatrix, Szé kely Edit, Benedek Káplár 
Ildikó, Á dam Hajnalka, Kovács Enikő, 
Kovács E lőd, Gödri Oláh Enikő, Hlava
thy Zsu zsan na, Bálint Ildikó, Tóthpál 
László, Reman E rika, Néma Annamária, 

Regman Zsuzsa, Ma nole Réka segített 
a nagy takarításban. A szülők részéről 
Balázs Mihály, Balázs Ré ka, Soós Már
ton, Ke le men Magda, BÍró Zsolt, Maróti 
Enikő, Miklós Mária, Sárai Edit, Kovács 
Lehel Ist ván, Sipos Attila, Szé kely János, 
Jám bor István, Benedek And rás, Kendi 
Csaba, Köl lő Mihály, a ta nu lók részéről 
pedig Orbán Botond, Szi tás Ferenc, Csiki 
Ró bert, Ádám Norbert dol goztak az iskola 
rend betételén. 

A papírokat és fémeket leadtuk, hogy 
az értékesítésükből befolyó összeget 
a Diáktanács illetve a Szülőbizottság 
fel használhassa az iskola céljaira, a 
fa hulladékokból téli tűzelőanyag lesz. 
Az egyébb hulladék elszállításáért kö
szö net illeti a Polgármesteri Hivatalt és 
a CIBIN vállalatot.

Mindenkinek köszönjük az odaadást és 
az önzetlen munkát!

Szerkesztőség

H é t l é t r á k
2013. november elsején adták át a 

rozs da mentes acélból és rácsos hidakból 
ké szült Hétlétrákat. A munkálatokat Négy
falu Vá rosi Tanácsának megbízásából a 
Négy fa lusi Erdészet végezte.

A Létrás út teljes feltárása a BTE négy 
tag jának: Prox Alfrédnek, Samhammer 
Rai mundnak és Frigyesnek és Setzer Hu
bert nek köszönhető, akik 1929. augusztus 
3án és 10én felülről lefelé nagy ne héz
sé gek árán végigmentek rajta, majd Bol
di zsár Ferenc, Czell András, Ercsei Imre 
és Kamner Emil bevonásával munkához 
lát va létrákat készítettek és a turisták szá
má ra járhatóvá tették. A falétrákat azonban 
ha mar kellett cserélni a nedves környezet 
és lehulló kövek miatt. Az 1960as években 
vas létrákat szereltek a hasadékba, de a fa
hidak problémája továbbra is megmaradt.

A legutóbbi nagy felújítás 2004ben tör
tént, s idénre lettek ismét hasz nál ha tat la
nok a létrák, ezért kellett acélra lecserélni 
minden e le met. A munkálatok összértéke 
elérte a 300 000 lejt.
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Kiss Béla ny. lelkipásztor

A k i k  e l ő t t e m  j á r t a k
(Folytatás előző lapszámunkból.)
Újabb felvétel, szinte családi képnek 

te kintem. Rajta Gillich Fülöp, bácsfalusi 
lel kész, esperes, több egyházkerületi 
tiszt ség betöltője, a Kiss család egyik 
leg jobb barátja, dr. Kiss Béla munkatársa, 
har costársa.(Lásd Járosi levelek) nekem 
má sodik keresztapám. Láttára egy kis 
rajz elevenedik meg előttem. Édesapám 
raj zolta karikatúra: Egy pufajka-nadrágot 
és kerek kalapot viselő férfit ábrázol, 
amint egy négykerekű, Luther műveivel 
meg ra kott szekérkét húz maga után: A 
kép fel i rata: Fülöp letörve. Miért rajzolta 
így? El ra gadnak az emlékek. Kávézás 
a cser nát falusi parókián, közvetlenül a 
második vi lág háború befejezése után. 
Gillich Fülöp és a szomszédasszony, 
Vajdáné Veress Sá ra arca elevenedik 
meg előttem. Nem tu dom, hogy ez utóbbi 
milyen alkalomból tar tózkodott a paróki-
án, de tudtam róla, hogy tud „gicsálni” 
(kávézaccból jövendőt mon dani). Felvette 
Gillich Fülöp leborított ká véscsészéjét, 
belepillantott, és azt mond ta: lelkész úr, 
nagy út áll ön előtt. Le gyintve hallgattuk. 
Pár nap múlva meg döb benten fogadtuk a 
hírt: a bevonuló o ro szok málenkij robotra 
hurcolták német ne ve miatt Gillich Fülö-
pöt. A „pa ra di csom ba” került, ahol egy 
bányában „nacsalnik” mun kavezető lett. 
Ott kapta a pufajkát, a mit hazatérésekor 
magával hozott. Lut her műveit azért húzta 
magával, mert ő hoz ta német forrásokból 
származó te o ló giai munkákat a lelkészek 
számára és a zért volt letört, mert ez a 
lelkészeket nem na gyon érdekelte. Ezt 
mondta el a csak „úgy odavetett” rajz. 
Néhány Gillich Fü löp pel kapcsolatos 
feljegyzés a régi jegy ző könyvekből: 
Az 1941. évi közgyűlés fog lalkozik a 
Nőszövetség felállításával, a Luther 
Szövetség megszervezésével. Gil lich 
Fülöp bácsfalusi lelkész állítja össze a 
Luther Szövetség tervezetét, mely olyan 
gondolatokat tartalmaz, hogy a zoknak 
megvalósítása az egy há zaink ban ta-
lálható összes építőerőnek egy sé ges 
szervezetbe való tömörítése által igen 
ál dozatos lehet egyházunk megúj ho dá-
sá ra. Vezetői, hitvédelmi osztály: Raduch 
György, kulturális osztály: Gillich Fülöp, 
szo ciális osztály: Sipos András.

1951. szeptember 22–23. a közgyűlés 
elfogadja és jóváhagyja a Gillich Fülöp 
által szerkesztett és előterjesztett lel kész-
vá lasztási szabályrendeletet, valamint 
az egy házközségeknek 3 kategóriára, 
osz tály ra való felosztását. 

Megalakul és 1959. január 1-el meg-
kez di működését az Evangélikus Nyug-
díj pénztár és megválasztják a nyug díj bi-
zott ságot, melynek elnöke Gillich Fülöp. 
1961-ben Gillich F. lesz a Brassói Egy-
ház megye esperese.

Néhány személyes emlék. A mi ge-
ne rációnk lelkészei teológiai vizsgáikat: 
alap vizsgát, kispapi vizsgát és a nagypapi 
vizs gát egyházunk által megválasztott 
Vizsgabizottság előtt tették le. A bizottság 
el nöke minden esetben Argay György 
püs pök volt, minden vizsgáztató bizottság 
tag ja volt Gillich Fülöp. Nagypapi vizsgám: 
el nök Argay, vizsgáztató Gillich Fülöp, dr 

Op fermann Ernő, Lengyel Lóránd, Rapp 
Ká roly. A vizsga helyszíne: a sekrestye. 
Vizs gázó Kiss Béla. Tantárgy: etika. Kér-
de ző Gillich. Lefolyása: kérdező: tessék 
egy tételt választani. Én: tételem a bűn 
e tikai meghatározása, értelmezése. 
Kér de ző: tessék mondani. Feleletemet 
el fo gadják. Szünet. Következik a dog-
ma ti ka. Kérdező Gillich. Tessék egy tételt 
vá lasztani. Kihúzom: a bűn dogmatikai 
meg fogalmazása. Kérdező: tessék egy 
má sik tételt húzni, ezt már hallottuk. Vi tá-
ba szállok A bizottság engedélyével má-
sodik tételt akkor van jogom vá lasz ta ni, 
ha az első tételt nem tudom. De én i genis 
tudom a tételt. Argay (megunva): tes sék 
mondani a tételt. Felelek. Argay el fogadja 
feleletemet, Gillich hallgat. Kö vet kezik 
zenevizsga. Én jövök. Argay kéri a bizott-
ságtól Kiss Béla vizsga alóli fel men tését, 
hivatkozva többszöri ko lozs vá ri kántori 
szolgálatára. Gillich köz be szól: A vizsga, 
az vizsga. Tessék korált ját szani. Opfer-
mann Ernő, aki gon do lat ban már rég 
egy halászbotot szo ron ga tott a Maros 
parton, felugrott, fejjel lefelé for dította a 
kottát és így biztatott: ezt játsszad Béla 
fiam! Gillich Fülöp soha nem kivétele-
zett. Tudom, hogy es pe res sé ge idején 
pénzbírsággal sújtotta az ér te kezletekre 
késve érkezőket. Éde sa nyám is fizetett.

Végezetül egy magánvélemény ma-
gunk ról, börtönviseltekről. Hosszú időnek 
kel lett eltelnie, mire megértettem és ma-
gam ban tisztáztam, alapigazságként el-
fo gadtam, hogy Isten, ha akarja ügyének 
ér dekében felhasználhatja két ember 
szak mai érzékenységét, sértődöttségét, 
meg bántódottságát arra, hogy engem, 
szol gálatom kezdetén olyan közegbe, 
gyü lekezetbe küldjön, amelyben a rab-
ru ha ugyan megszünteti, uniformizálja 
az ember egyedi jellemvonásait, de nem 
ta karja el valódi jellemét.

Még csak annyit, hogy ezennel be fe-
jez tem a pillanatfelvételek készítését. Tu-
dom, hogy sokkal többet lehetett volna, 
és kellett volna észrevennem és el mon-
da nom másokról, akik most kimaradtak 
a felsorolásból. Mielőtt valaki figyel mez-
tet ne, elmondom. Igen. Tudom. Dr. Kiss 
Bé láról és Füzessy Irénről, édesapámról 
és édesanyámról nem szóltam. De velük 
kap csolatos emlékeim, az én örök sé-
gem. Nem kívánom senkivel megoszta-
ni. Ma gammal viszem. Odaátra.

Köszönöm figyelmüket.
Csernátfalu, 2013. tavaszán.
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A http://www.deutsche-kriegsgeschichte.de/ir187-3.html honlapon az I. világhábo-
rú történetét olvashatjuk. Az oldal bemutatja a Négyfalu környéki 1916-os harcokat 
is, fényképmellékletekkel. Aki információt szolgáltathat arról, hogy hol készültek 
pontosan az itt látható fényképek, írja meg szerkesztőségünknek! Köszönjük! 


