
* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési társaság – © HMMt, 2014. * issN 1582-9006 *

SzerkeSztők: HocHbauer gyula, 
dr. Kovács leHel istváN

AlApítottA éS SzerkeSztette (1906–1911):
dr. feKete eNdre éS Kiss Béla

Független művelődéSi éS helytörténeti hAvilAp

XX. évfolyaM 11. (644.) száM, 2014. NoveMber 20. – cSütörtök

HocHbauer gyula, szabó Mária MagdolNa

b r a s s ó  M e g y e  M a g y a r  t a N N y e l v ű  i s K o l á i  r é g e N  é s 
m o s t :  a Keresztvári reforMátus isKola törtéNetéNeK doKuMeN-
A püspök 1870. március 9-én kelt 417. 

szám alatt kelt leirata:
a./ „A nyéni iskolaépület rozzant szűk 

az iskolaköteles gyermekek be fo ga dá sá
ra, elégtelen 191 tanköteles gyermek szá
mára csak egy tanító, iskola szoba nincs 
kellőleg felszerelve, az iskola fű té sé ről 
nincs gondoskodva, naponta a ta nu lók 
visznek egy-egy hasábfát; faiskola nincs.“

*
A presbitérium határozata:
a./ „Hogy ugyanazon fedél alatti fiú 

s le ány iskolánk alá, melynek hátulsó 
ol da la alatti talpa elrothadt, ahhoz értő 
kő mí vessel ezen évi nyár folytán alapul 
kő fa lat rakatunk, és a lehető legjobb 
karba ál lítani törekszünk, sehogy új és 
ter je del me sebb iskolát építhessünk, aztat 
se a szűk helyiség, se a pénzviszonyaink 
nem en gedik, mert egyházunk évi jöve
delme cse kély, rovatalt pedig magunkra 
nem te he tünk; mert egész községünk is 
sze gény lévén annak előljárói évenként 
köz szükségek fedezésére zsebünkre öt 
hat száz forintokat rónak, annyi rovatalt 
pedig nem tudunk birni.“

b./ „Iskola szobáink el vannak látva ka-
ros székekkel, fali, pala és egy fekete táb
lával, Erdély föld abrosszal, föld gömb bel, 
tintatartó és porzókkal, s ami ezekből még 
hiányzik, azt jelen év nyarán meg sze rezni 
igyekszünk.“

c./ „Egy második tanítónak lakházzal 
és illő évi díjjali ellátására nem érezzük 
ma gunkat képeseknek.“

d./ „Az iskolás gyermekek elméket felül 
mú ló időtől fogva egy kis darab tüzelő fát 
há tukon vagy keziken vittek ők szá muk ra; 
de ezen gyakorlat megváltoztatása nagy 
nehézséggel nem jár, azért azt meg vál-
toztatni készek vagyunk.“ 

e/. „A mi a fa iskolát illeti: a korábbi 
kor mány rendelete következtében vett 
volt a községi akkori elöljáróság tudta és 
rész vételén kivül egy kis helyet fa is ko lá-
nak; de annak talaja kő és gyü mölcs fa ne-
velésre alkalmatlan lévén. A hely fek vé se 
és nagy népessége miatt a legjobb a karat 
mellett se lehet arra alkalmas he lyet 
találni, ugyanis alig van nehány ősi te-
lek,melyen csak egy család laknék, a 
má sokon két, három, sőt öt család is nyo-
mo rog és nintsen senki kitől alkalmas fa 
is kola helyet lehetne venni. – A falura bő 
füg gő kopár hegy oldalak pedig a lakosok 

és volt földes urak közt osztatlan ál la pot-
ban levén még ha az irt czélra alkalmasok 
vol nának is, a’ mint el nem adhatók, ugy 
meg se vehetők. – Annál fogva fa iskola 
he lyiség  vehetésre jelenleg ki látásunk 
nint sen. (Nyénben az 1870-dik év május 
hó napja 6-kán.171–172. old.

„… tisztelt elnök úr felolvasta előttünk 
Mél tóságos Magy Péter Püspök U runk-
nak nagy tiszteletű Gödri Ferentz  Es
peres úr által közölt folyó 1870-dik év 
Június 15-kén 973 számok alatt kelt azon 
hi va ta los leiratát, melyben egyházunk is-
ko lá jának nem kijavítását, hanem a’ heljet 
új nak építését méltóztat szorgalmazni, ’s 
a mellet a gyümölcs fa iskola szerzéséről 
és segédtanítóról is gondoskodni.

Melynek következtében egyetértöleg 
ab ban állapodtunk meg, hogy a Templom 
é pítésre gyüjtögetett pénzünket forditsuk 
tan terem épitésre az államnak és egy ház-
nak szintugy szüksége levén arra, mint 
Templomra. – Melyre vonatkozólag ké-
rettessék meg a’ Méltóságos Püspök Ur 
 nagy tiszteletű Esperes Urak által, hogy 
mél tóztassék bele edgyezését adni arra, 
hogy azidén tehessünk készületet, sze-
rez hessünk szükséges anyagokat és a 
jő vö 1871-dik év tavaszán korán fogjunk 
az épitéshez, teljes lehetetlen levén a’ bé 
kö vetkezett nélkülözhetlen nyári munka 
hát térbe szoritása által aztat létre hozni 
az idén, melynek el készülése után nem 
mu latja el egyházunk gyümölcsfa is ko lá-
rol is gondoskodni, a’ segéd tanitó rendes 
és illő fizetéseli el látására egyházunk 
ké pes séggel nem birván, arra azt ha tá-
roz tuk; hogy annak idejében foljamodjunk 
a’ Mél tóságos Püspök Ur és a Mélóságos 
Egy házfötanáts által a’ Magos K. Kor-
mány hoz annak létre hozása és fen tar tá-
sa végett. - …” (Nyénben az 1870-dik év 
július hava 3-dik napján… egy ház gyű lé si 
Jk., 173. old).

*
„Foljo 1871. november 1o-kén tartatott 

egy ház gyülésünkben köz akarattal egy 
feliratot készitettünk, mint a nagytiszteletű 
Es peresség utján a Méltóságos Egy ház-
fő tanátshoz’ fel küldendőt, melyben tu dat-
ni kivántuk Mtgs tanfelügyelő Réthi Lajos 
Ur nak ‘ azt a’ személyesen szoval kiadott 
ren deletét (Octob. 24-kén történt) hogy 
egy második tanitót állitsunk, vagy ha arra 
ké pességünk nem lenne, iskolánkat kö

zös községinek nyilvánitsuk, alázatosan 
kér ve, hogy ezen bonyodalmas ügyben 
mél tóztassék határozni. – Menesztettük 
sze méljes embertől ezen fel iratott foljó 
hó 11-kén az alol irottak alá irása mellett.

Soos Jósef ev. ref. lelkész
Lukáts György gondnok
Kotsis György,
Márton Ferentz
Török János.
Jakab János,
Török Ferentz
Török Jozsef, Gábor János
Virgás György
Gábor István és én Soos Ferentz s.k. 

nyug. lelkész”
*

178. old.
„Foljo 1872-dik év junius 5-kén az illető 

já rási Tisz. Szolgabirói hivatal közlötte az 
egy házi előljárósággal Mgs. Tanfelügyelő 
Rethi Lajos Urnak arroli hivatalos tu do si-
tá sát, hogy egyházunk iskola tanitoja a’ 
8 hol napos tanszakbol tsak hatot forditott 
ta nitásra a’ nyéni Előljáróság feladása 
sze rint, melynek nyomán kéri a’ tisztelt 
já rás hivatalt a’ nyéni felekezeti iskola 
elől já roságától meg kérdeni, hogy vanné 
neki haj lama a’ mulasztott két havi tanitást 
rög tön bé állitandó tanitok által kipotoltat
ni, mely kérdés reform: egyházunk elébe 
ter jesz tettvén arra annak elöljárói igennel 
fe lel tek, annak megjegyzése mellett, 
hogy a’ mulasztási idő nem két hanem 
egy hol nap lévén, mivel a’ tanitás novem

ber elején kez dődött, Junius 2-kán ez 
évben vég ző dött, ezen egy havi tanitást 
az iskola ta nitónak kötelességévé teszi. 
Jelen vol tak ez alkalommal a’ megyebiró 
Lukáts György házánál: rendes lelkész 
Tisz Soos Jo zsef, Megyebiro Lukáts 
György, Márton Fe rentz, Török Ferentz, 
Posztos Márton, Már ton Pál, Falusbiro 
Gábor Sándor, idősbb és ifjabb Soos 
György, Jakab Márton.”

*
„1872. Junius utóhetiben egy kérelmet 

kül dött egyházunk n.t. Csiszér Gábor 
Es pe res Urhoz, melyben kérte, hogy 
a kö ze lebb Kolozsvárt tartandó nagy 
gyülésen szi veskedgyék a’ Mlđs Püspök 
Ur bé fo já sa által az államsegéjből száz
forintot jut tatni egy második tanitói fizetés 
pot lá sá ra – melyre annak idején nem volt 
sze ren tsénk vigasztaló választ nyerni.

*
Október 2-kán tudatta Nyéni egy há-

zunk előljárósága nt. Csiszér Gábor Es-
pe res Urral, hogy ezen egyháznak több 
tag jai felekezeti iskolánkat községinek 
nyi latkoztatták szeptember 22-kén az 
ak ko ri itten volt Mlđs Tanfelügyelő Réthi 
Lajos Ur nak. - Melynek következtében 
a’ tisztelt Tan felügyelő Ur October utó 
hetében egy tanitót küldött ide ki azon hó 
28-kán a’ ta nitást megis kezdette. – Miről 
azon hó 29-kén a’ n.t. Esperes Urat az 
illető Lel kész tudósitotta.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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HOcHbauer gyula, Szabó Mária MagdOlNa

b r a S S ó  M e g y e  M a g y a r  t a N N y e l v ű  i S k O l á i  r é g e N  é S 
M O S t :  a kereSztvári refOrMátuS iSkOla törtéNetéNek dOkuMeN-
(Folytatás az 1. oldalról.)
A fennebbiek következtében a’ sepsi 

reform:egyházmegyeigyűlésnovember
25-kén Sepsi Szentgyörgyön egy bi-
zott sá got nevezett ki Méltóságos Antos 
Fe rentz gondnok és Hidvégi Lelkész T. 
Nagy Sán dor egyház megyei igazgató 
urak sze mé ljekben, kik foljó november 
27-kén sze mélyesen megjelenvén itten 
Nyénben a’ papi háznál, az egyháznak oda 
gyűlttöbbtagjaielébeaztakérdésttették,
tud jáké hogy ezen egyházbeli tan köteles 
gyer mekeknek nagy száma egy második 
ta nitó bé állitását tészi szükségessé: s 
ha igen birnaké oly anyagi képességgel 
hogyaztatkellőszállássalésérdemleges
fizetésselellássák!Melyreegykétegyén
ki vételével tagadólag feleltek azon okon, 
mertaziskolánaksefekvőbirtokasetenyé
szőtőkepénzenintsenésazegyháznak
is oly csekély az évi jövedelme hogy ön 
szükségeitse tudjabelőllekellőleg fe
dezni. – mely miatt kéntelenek iskolájokat 
kőzségineknyilatkoztatni.

Ezen nyilatkozatot bé véve a ‘ tisztelt 
biz tos urak a’ jelen volt egyháztagoknak 
a’ fenn forgö ügyre nézve komoly meg 
fon to lást ajánlottak és az iskolaház meg-
te kin tése s egy osztálybeli gyermekek meg 
vizs gálása után – a másik osztály már 
akkorhazamentvólt–tőllünkelválottak.”

„December1sőnapján1872ben:
Me gye biró K Lukáts György házánál 
helybéli ren des lelkész T. Soos Jozsef Ur 
elnökletealattgyűléstartattvánaziskola
űgyisméttárgyalásalákerült.T.i.hogy
fe le ke zetinek maradjon, vagy községivé 
vál toz zék. Mikoris mind azok kik jelen 
volt ak oda nyilatkoztak, hogy mivel sem 
az is kolának önfentartására, se az egy-

ház nak ‘s annak egyes tagjainak annak 
e lég séges segedelmezésére képességek 
nint sen, annál fogva váljék felekezeti 
is ko lájok bozonyos feltételek mellett köz-
ségivé.–Jelenvoltakazongyűlésenaz
elnöklőlelkészUronkivül....”

„Nyéni reform: egyházunk presbitériuma 
az idevaló községi iskolaszékkel szer-
ződést folyó1874dikévFebruárhava

5-kén a’ véget hogy felekezeti iskoláját a’ 
községnekátadja.–eza’szerződésEs
pe resség utján felküldetett a’ Mgs állandó 
igazgatóegyház fő tanátshoz,honnan
foljó év Február 22-kén 106 sz. Alatt kelt 
ha tá rozatnál fogva vissza küldetett azon 
meg hagyással hogy az szereltessék fel az 
1871/265számalattkeltMgsfüegyház
tanáts határozata szerint. –
Melyfelszerelésheljetfoljó1874.Aprilis

7-kén Gábor István házánál tartatott né pes 
egyházgyűlésazthatározta,hogymivel
a’ románok községi iskola épitésébe nem 
akarnak részt venni, meg elégedvén a 
magokéval.–tehátezengyűlésaztha
tá rozta, hogy a’ református egyházunk 
se é pit községi iskolát, hanem a’ maga 
szi lárd anyagból készitett két szobáju is-
ko lá ját felekezetinek megtartja és szükség 
e setében aztat egy harmadik szobával 
meg toldja s második tanitoját szállással 
ésmérsékeltfizetésselellátja.Egyházunk
ezen határozata Tiszt: t. Csiszer Gá bor Ur-
ral egy mái napon kelt hivatalos ok iratban 
közöltetett.”

(A Nyéni ev. ref. egyház jegy ző köny vé
ből – mely kezdetett 1867ben. Táblája 
meg újítatva 1880 24/5)

Köszönjük a keresztvári református tisz
te letes úrnak, hogy hozzáférhetővé tette 
szá munkra e dokumentumokat.

A George Moroianu Középiskola immár 
nyolc éve tudhatja testvériskolájának a 
kis új szállási Kossuth Lajos Általános Is
kolát. Az eltelt időszakban szinte minden 
évben si került egymást meglátogatni, s 
ez mind két fél számára pozítiv hozadéka 
volt. Azon túl, hogy világot látunk ezeken 
a kirán du lá sokon minden alkalommal 
sikerül valami újat felmutatnunk iskolai 
munkánkból, is ko lán kívüli tevékenysége
inkből, önma gunk ból.

*
Idén szeptember 25én érkeztek meg 

ven dégeink a késő esti órákban. Nagy 
ö röm volt őket újra látni. Mivel hosszú út 
állt mögöttük, az ünnepélyes fogadáson 
kí vül más programot nem szerveztünk 
az napra.

A pénteki nap iskolánk termeinek, 
osz tály közösségeinek a bemutatásával 
indult, majd a helyi néprajzi múzeumban 
is mer ked tek a környék szokásvilágával, 
ha gyo má nyaival Köpe Ilona a nyugalm
azott ta ní tónő tárlatvezetése során.

Innen a nap további tevékenysége a tör
té nelmi Brassó látogatása volt. Regman 
Zsu zsanna földrajz szakos tanárnőnk ve
zet te körbe a csoportot a várfalak mentén, 
majd a Feketetemplom és a Tanácstér 
meg tekintése következett. A tanárnő ér
de kes és izgalmas előadása nagyban 
gya rapította a Brassóról való tudásunkat.

A délutáni szabad program során 
már e léggé fáradtak voltunk. Mi ketten, 
Szilágyi Virág  az általam fogadott 
diáklánnyal  egy brassói bevásárlóköz
pontban töltöttük az időt, majd a Pizza Hot 
finom pizzájával vendégeltük meg ma
gunkat. Bár lehetőség volt SzentMihály 

napi koncertre is menni, a fárasztó nap 
után mi inkább zenét hall gattunk otthon 
éjfélig kikapcsolódásként.

*
Szombaton reggel kézműves fog lal

ko zá son vettünk részt. Madárijesztőt ké
szí tet tünk, töklámpást faragtunk. Sajnos, 
na gyon fáztunk, de a jó társaság hamar 
elfeledtette velünk a hideget.

Déli 2 órakor az osztályunk színpadi 
je lenettel lépett fel. Lázár Ervin A négy
szög letű kerek erdő című regényéből 
ad tuk elő a Dömdödömdödömdödöm 
című je lenetét. Barátnőink segítettek 
nekünk be öltözni, kifesteni arcunkat a 
fellépés e lőtt s nagy tapssal fejezték 
ki tetszésüket. A szomszédos Zaj
zonisok fellépését is vé gignéztük majd 
elvegyültünk a SzentMi hály napi vásári 
forgatagban. Volt aki em lékben helyi 

jellegzetességű vásárfiát vett magának. 
A délutáni programot úgy szerveztem, 

hogy Törcsvárra szálltunk ki. A vár és 
Dra kula története nagyon tetszett a 
vendégeinknek.

A Vila Bran nevű étteremben finom 
va csorát ettünk. Hazaérve, rövid pihenő 
után úgy döntöttünk, hogy meghallgatjuk 
a Ocho Macho koncertjét. Végül jót bu liz
tunk a zenéjére. 

*
Ezzel nagyrészt el is telt a közös 

e gyütt lét ideje. Fáradtan feküdtunk le s 
va sár nap reggel 7 órakor már az iskola 
elott gyülekeztünk, s nehezen vetünk 
búcsút a visszaindulóktól. Jó volt együtt, 
reméljük nekik is tetszett itt Hétfaluban 
s bízunk abban, hogy hamarosan újra 
találkozunk egymással.

fejér ediNa, vii. c. OSztály

k a p c S O l a t O k
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Fotó: magdó István

Ambrus Attila 1965. március 16-án 
születettBrassóban.Családi felmenőia
következők:apjaAmbrusBéla(Kézdialbis,
1937.április29.)géplakatos,apainagyap
jaAmbrusMiklós(Kézdialbis,1915.május
25.–1945.fogolytábor)ésapainagyanyja
BodMária(1917.december2.–Albis,
1971.április7.),anyja:AmbarusZsu
zsánna(Tamásfalva,1935.szeptember
15.–Tamásfalva,2013. július2.),anyai
nagyapjaAmbarus István(1911.április
1.–Tamásfalva,1983.december10.),és
anyainagyanyjaHaralyiBorbála(1913.áp
rilis3.–Tamásfalva,2003augusztus15.).
IskoláitSzékelytamásfalván (1975),

Brassóban(8asszámúáltalánosiskola
1979,UnireaLíceum1981),Kézdivásár
helyen (MezőgazdaságiSzakkösépis-
kola1983),ésZsámbékon(Pedagógiai 
Főiskola1994)végezte.Néprajzoktatói
diplomát1993banZsámbékonszerzett.
Szintén1993banvégezteelaMagyar
ÚjságírókOrszágosszövetségénekBálint
GyörgyÚjságíróAkadémiáját(Budapest–
Nagyvárad).2003banrésztvettazAme
rikaiKülügyminisztériumIVPprogramjá
ban,szakmaitovábbképzőnvettrészta
NewYorkiWashingtonEgyetemen,illetve
afloridaiPoynterInstituteban.Volthelyet
tesítőtanár,aKézdivásárhelyiGyógynö
vénygyűjtőVállalat technikusa,munkás
abrassóigolyóscsapágygyárban.1992.
április25énfeleségülvesziUgronImolát
(Brassó,1968.július22.),abrassóiÁprily
LajosFőgimnáziumbiológiatanárát,há
zasságukatháromgyerekkeláldjamega
teremtő:Melinda(Brassó,1993. december 
29.),Mátyás(Brassó,1996.május22.)és
Mózes(Brassó,1998.augusztus7.).
1990ótaaBrassóiLapokújságírója.

1993tóla lapotkiadókft.aligazgatója,
1994tőlfőszerkesztőhelyettese,1999től
igazgatófőszerkesztője.1990tőlaMag-
yarÚjságírókRomániaiEgyesületének
igazgatótanácsitagja.1997és1999,illetve
2001és2004közöttaMÚREalelnöke,
2004és2010közöttaMÚREelnöke,
jelenlegaMÚREkülkapcsolatokértfele
lősalelnöke.AKülhoniMagyarÚjságíró
EgyesületekKonvenciójánakalapítótárs
elnöke2005óta,valamintaBrassóiLapok
Alapítványelnöke.AbrassóiReménység
Házareformátusegyházközségfőgondno
ka,aBrassóiReformátusEgyházmegye
főgondnoka,ésazErdélyiReformátus
Egyházkerületigazgatótanácsosa.
Többmint2000írásátközölteaBrassói

Lapok,aKorunk,avajdaságiMagyarSzó,
aHétNap,ésamaszol.ro.Abukaresti
rádiómagyaradásánakésaMarosvásár
helyiRádiónak,valamintazErdélyTVnek
abelpolitikaielemzője.Korábbanakolozs
vári rádió tudósítója.Kötetei:Gótvárosi
levelek(2010),Alátó(2010),Barangolások
akultúrparton(AmbrusMelindával,2011),
Folyópartok–Újnomádok(SzabóCsabá
val,2012).Másszerzőkkelközöskötetei:
TransylvaniaToday:DiversityatRisk;
Kóborláséshelytállás(riportokKőhalom
vidékéről);Erdővidékiemberek;Bekecs
alján,nyárádtere,SzigetlétaVajdasági
Bánságmindennapjai(2014).ABiblioteca
Barcensiskönyvsorozatszerkesztője,ki
adója.ProCulturaHungarica(2010)és

Ezüstfenyődíjas(2010),valamint2011
benmegkapjaaSzárhegyiKulturális
KözpontKultúráértdíját.

Brassói Lapok

ABrassóiLapelsőszáma1849.április
16ánjelentmegBemJózsef„rendelésé
re”,ésaviláglegrégebbi,maismegjelenő
magyarlapjánaktekinthető,bármamár
BrassóiLapoknakhívják.
AWehrheimbanszületett,sBrassóba

kerültJohannGöttbetűivel,azőnyom
dájában lát napvilágot 1849. április
16án,hétfőnaBrassóiLap,amelyből
mindössze10hétalatt,19számjelenik
meg,1849.június18ig.Érdekes,snem
gyakranhangoztatotttény,hogybárBem
parancsárajönlétre,aromán,németés
magyarlap,mégisamagyaraharmadik.
AzelsőaCezarBolliacszerkesztetteEs
patriatul(Hazátlan)március25énjelenik
meg. (Mindössze16szám, júniusig).
MásodikkéntaMaxLeopoldMoltkeszer
kesztetteKronstädterZeitungjelentmeg
március26ánésmegjelenéseakadály
talanvolt1944.augusztus24ig.Csupán
harmadikként,háromhéttelkésőbba
magyarnyelvű,hetikétalkalommalmeg
jelenőmagyarnyelvűújság.

*
ABrassóiLapelsőfőszerkesztőjeVe

szelyKárolykáplánmaradandótalkotott
Brassóban.Azújlapszerkesztésétaka
tolikuspap,Veszelyvállaltael.Úgy,hogy
aforradalombukásautánazakkorfiatal
papotméghalálra isítélték.Abörtöntől
nem,deakivégzéstőlkétévraboskodás
utánHaynaldLajos,Erdélymáigegyik
legjelentősebbpüspökeközbenjárására
szabadultmeg.Haynaldagyulafehérvári
katolikusgimnázium igazgatójáváne
vezteki,amígSzebenbőlazosztrák
katonaiközigazgatásránemüzent,hogy
ahatóságbezáratjaagimnáziumot,ha
továbbraisVeszelyKárolyleszazigaz
gató. ÍgykerültVeszelyBarótra,onnan
MarosvásárhelyreésKolozsvárra.A
BrassóiLapok,mintpolitikainapilap1895.
január1jénindultkétkisebblap,aBrassó
ésaBrassóiMagyarÚjság fúziójából.
ElsőszerkesztőjeHargittaiBéla,kiadója
GrünfeldVilmosnyomdatulajdonos,aki
a lap társtulajdonosamaradtegészen
megszűnéséig,1940ig.Ahelyi jellegű
lapjelentőségeazelsővilágháborúután
növekedettmeg.Főszerkesztője1919.
január2től1937végéigSzeleBéla,
1938.január1jétől1940.augusztus30ig
KacsóSándor,felelősszerkesztőKocsis
Béla,majdKakassyEndre.Alapelőbb
konzervatívjellegűvoltsfenntartásnélkül
támogattaazOrszágosMagyarPártot.
Politikai,közgazdasági,jogi,tudományos
éssportcikkek,bőriportokmellettjelentős
irodalmiésművészetianyagotisközölt,
főlegavasárnapiszámokmellékleteiben.
Tárcaújság(1922),majdVasárnapiLapok
címen(193233)különirodalmimellékletet
adottki.Alapnévvelnemjelzett,devaló
ságosszerkesztőjeegyideigMóriczMik
lós,MóriczZsigmondöccse;belsőmun
katársHalászGyula(vezércikk),Horvát
Henrik(művészet),TelekyDezső(gyer

mekrovat),SeidnerImre(külpolitika),Joó
Győző(közgazdaság)ésRitterSámuel
(sport).Alapbaeleintehelyiközéletisze
mélyiségek(köztükKrbeknéLiberEtelka
pedagógusanőnevelésről)publikáltak,
demellettükmárebbenaz időszakban
isrendszeresenközöltékBartalisJános,
BenedekElek,SzántóGyörgy,Szombati
Szabó István,MagyarországrólMóricz
Zsigmond,JuhászGyula,Tersánszky
JózsiJenőésmásokírásait;folytatásosre
gényeketpublikáltak,aKoronásregények
ésMilliókkönyvesorozatbanirodalmimű
veketadtakki.Alapéletében1924ben
alapvetőváltozáskövetkezettbe:avállalat
ügyvezetőigazgatója,majd1928tóltulaj
donosa,KahánaBernátalapotországos
jellegűés jelentőségű,korszerűpolgári
demokratikussajtószervvé fejlesztette.
Bárafőszerkesztőnévlegtovábbraisa
konzervatívSzeleBélamaradt,alaptény
legesenelőbbamunkásmozgalomhoz
közelállóFüziBertalan,majdademokrata
gondolkodásúKacsóSándor irányítása
alákerült.Aszerkesztőségbelsőtagjai
köztvanekkorBenamySándor,Finta
Zoltán,KőrösiKrizsánSándor,Mikes
Imre,NagyKarola,PogányMarcell,a
világgazdaságitájékoztatástadóHalász
Sándor,későbbGárdosSándor,Karács
Andor,Korda István,KőművesGéza.
Szélesvidékiszerkesztőhálózatalakult
ki,segítségévelmindenérdekeltvárosés
megyehíranyaga,problémakörerendsze
resentükröződhetettalapban;Bukarest-
benFarkasAladár,KolozsvártRuffyPéter,
AradonMolnárTibor,TemesvártMéliusz
Józsefvoltahelyiszerkesztő.Előtérbe
került a legnagyobbpéldányszámot
felvevőSzékelyföld:Marosvásárhelyről
BenczelBélaésKovácsGyörgy,Széke-
lyudvarhelyrőlTomcsaSándor,Sepsisz-
entgyörgyrőlTamásGáspárésJakab
Antal,CsíkszeredárólFerenczGyárfás
tudósított.Rövidideigaszerkesztőségben
dolgozottSalamonErnőésSimonMagda,
irodalmitájékoztatóivaltűntfelLátóAnna.

*
ABrassóiLapokrendkívüliszerepet

töltöttbeazirodalmiéletben.Amikoraz
ErdélyiHelikonbanaVallaniésvállal-
niankét1929októberébenmegindult,a
BrassóiLapokszélesítetteazírókerkölcsi
elkötelezettségéről folyóvitátországos
méretűvé.KacsóSándorGyávákvoltake
azerdélyimagyar írók?című írásas
nyomábanszámoshozzászólásittjelent
meg.Az1930asévektőlkezdvea lap
rendszeresenközöltearadikálispolgári,

népiésbaloldaliírókelbeszéléseit,verseit,
regényeit.AGáborIstvánszerkesztette
irodalmimellékletbenBárdOszkár,Berde
Mária,KárolySándor,KovácsGyörgy,
MolterKároly,TabéryGéza,TamásiÁron,
TomcsaSándor,SzemlérFerenc,Szent
imreiJenőmellettamunkásmozgalmat
képviselőBrassaiViktor,KorvinSándor,
MéliuszJózsef,Nagy István,Salamon
Ernőelbeszélései,esszéi,verseijelentek
meg,állandóanszerepeltakortársma
gyarországihaladóirodalom,helyetkapott
BaloghEdgárpublicisztikája,alapközölte
JordákyLajos,JózsaBéla,SzabóÁrpád
írásait.AvezetőpublicistaKacsóSándor,
akinekhétrőlhétrejelentekmegközvéle
ménytformálóvezércikkeianemzetiségi
politikaéskultúratémáiról,ígyharcosírá
saiabankokszékelyföldiuzsorapolitikája
ellenvagyazantifasizmusnemzetközi
kérdéseiről;emlékezetesséváltakbátor
kiállásaiafenyegetettköztársaságiSpa
nyolországmellett.Ugyanitt jelenikmeg
az1930asévekbenTamásiÁronTiszta
beszédcíműpublicisztikaisorozata, ta
núsítvaaz író felelősségétésközéleti
elkötelezettségét.Jóllehetalapazorszá
gospolitikábantovábbraistámogattaaz
OrszágosMagyarPártot,mégisbírálta
annakazarisztokráciaésnagypolgárság
érdekeit képviselő vonalát, sállandó
vitábanapárthivatalosKeletiÚjsággal,
azokatatörekvéseketsegítette,amelyek
amagyarnemzetiségdemokratikusszer
vezésétésahaladórománerőkkelvaló
összefogástsürgették.Arománszellemi
ésközéletrendszeresismertetőjeebben
azidőbenKakassyEndrevolt.Alapin
dítottaelTamásiÁroncikksorozatával
(1936.április512.)a„cselekvő ifjúság”
vitáját, felkaroltaaVásárhelyiTalálkozó
gondolatát,helyetadottmindenvélemény
neksvisszaverteazértelmiségnépfronti
összefogásaellen indított támadásokat.
Ajándékregénytárcímmelnépszerűtár
sadalmiregénysorozatotjelentetettmeg,
támogattaazÁltalánosGazdaságiésIpari
Szövetkezet(ÁGISZ)népművelőmozgal
mátésErdélyimagyarévkönyv(1937)cí
műkiadványábanfelmérteahazaimagyar
közéletcsaknemmindenkérdését.1925
és1938közöttéventekiadtaaBrassói
LapokKönyvnaptárát,illetveKisnaptárát,
borítékcímenBrassóiLapokNagyRegélő
Naptára,BrassóiLapokGazdaNaptára,
BrassóiLapokCsaládiNaptára,Népújság
GazdaNaptáraváltozatbanis.

(Folytatása a 4. oldalon.)
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(Folytatás a 3. oldalról.)
A lap 1940 őszén a vasgárdisták fe nye

ge tésére szűnt meg, sorsában osztozott 
test vérlapja, a Brassói Népújság is. A má
sodik világháború alatt szünetelt a Brassói 
La pok, 1944 után Népi Egység, majd 
Nép új ság cím alatt jelent meg, rövid ideig 
Vörös Zász ló, Új Idő (19631968) s végül 
1969től a mai napig Brassói Lapok.

*
A Román Kommunista Párt Brassó 

me gyei bizottsága és a megyei 
néptanács he tilapjaként 1969. júl. 24e 
óta jelenik meg a Brassói Lapok név 
alatt. Főszerkesztője Al bert Sándor. 1982 
júniusától Madaras Lá zár, 19902000 
között Gellérd Lajos a lap vezetője, aki 

1991ben megalapította az Editor BL 49 
Kftt, amely az állami ki adó 1993ban, a 
munkatársak által tör tént magánosítása 
után a lap kiadójává vált. A Brassói 
Lapok kiadványai, mel lék le tei: Hétfalu, 
Bukaresti Magyar Élet, Szé kely Lapok, 
Encián, Visszhang, Inga.

*
Tisztelt Ambrus Attila! Világszintű 

új ság  írói tevékenységed, a Kárpát-
me den  cé re kiterjedő szerkesztői 
tevé keny  sé ged, Erdélyben, és ezen 
belül Bras sóban vál lalt szervezési te-
vé keny séged elis me ré seként fogadd 
a bar casági csángóság Zaj zoni Rab 
Ist ván díját! Isten éltessen!

A barcasági Hétfaluban aránylag kevés 
volt a szász lakosság, de kimutatható 
a je lenlétük az 1400as évektől. Kisebb 
a rányban, de sokan ideházasodtak, 
csán gó családokba. Például 1850ben 
Tür kös ben nyolc szász nemzetiségű élt, a 
többi fal vakban pedig nem éltek szászok. 

*
A hétfalusi szászok közül a leghíresebb 

Erich Jekelius (Hosszúfalu, 1889. au gusz
tus 2. – BissingenEnz, Németország, 
1970. november 27). Lehet, hogy az 
elemi is kolát Hosszúfaluban járta, de 
kö zép is ko lai tanulmányait már a brassói 
Honterus Gim náziumban végezte. Egye
temi ta nul má nyait Strassbourgban kezdte, 
majd Lip csében és Budapesten folytatta. 
Bu da pesten 1914ben védte meg doktori 
disszertációját, a Magyar Királyi Földtani 
In tézet alkalmazottjaként. 1915ben a Zaj
zon víze gyógyhatásait kutatta.

Ekkor vált imertté, a Brassó környéki 
he gyek mezozóos rétegei földtanára és 
fa unáira vonatkozó rendkívül pontos és 
ala pos tanulmányaival. Az őszi rózsás 
for ra dalom magával ragadta, és hozzálá

tott a Föld tani Intézet múzeumi gyűj te
mé nyé nek az átrendezéséhez, persze 
szovjet min tára. A Tanácsköztársaság 
bukása u tán beadta lemondását, és haz
aköltözött Bras sóba. Itt rögtön alkalmazták 
a városi mú zeumnál. Trianon után a Nagy
Románia Föld tani Intézete előbb külső 
mun ka társ ként, majd főgeológusként. 
Neki kö szön he tő az első román nyelven írt 
pa rány ős lény tani tanulmány. Munkássága 
a har mad időszaki puhatestűek őslénytana 
felé te relődött. Korszakalkotó e tekintetben 
a Ba róti–Barcasági medencék pliocén 
(1932) és a bánsági Szócsán szarmata, 
va lamint pannóniai (1944) kö vü let le lő he
lye inek monografikus őslénytani fel dol
go zá sa. A KeletiKárpátok déli részének 
hegy közi medencéit a pliocén végi és 
ple isz tocén eleji tavak agyagos, szenes, 
már gás, homokos és vulkáni eredetű 
üle dé kei töltik ki. Az Erdővidékimedence 
a h atalmas HáromszékiBarcasági tó 
é szak nyugati öble volt. A medencét kitöltő 
üle dékes rétegöszletben megtaláljuk a tó 
vi zében egykoron élt kagylók, csigák és 
ha lak valamint a partról besodródott csigák 
és emlősök kövült maradványait. Jekelius 
ta nulmányában 85 fajt írt le, amiből 39 faj(!) 
új volt az őslénytan számára. A környék 
szám talan mesterséges és természetes, 
kö vületgazdag feltárása közül a Szárazajta 
ha tárában levő, a medenceperem ü le dék
so rába mélyen bevágódott Galatpataki fel
tárásokat nyílvánították védetté 1954ben.

A második világháború után nem en ged
ték folytatni az őslénytani mun kás sá gát, 
megélhetőségét a vízerőművek ge o tech
nikai előzetes megkutatása szolgálta. 
Le véltári kutatásokat végezve, megírta 
a bras sói szász családok történetét egy 
12 kö tetes gépelt kéziratban, majd 1967
ben ki vándorolt fiai után Németországba. 
Ez zel Románia Ion Simionescu után a 
má so dik legnagyobb őslénykutatóját ve
szí tette el.

Erich JEkElius művE: A brAssói hEgyEk mEzozoós fAunáJA.
budApEst, frAnklin-társulAt, 1915.

Dr. BeNcze MiHály
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SzerkeSztőSég

2014. október 3tól 5 diákkal bein
dult a Zajzoni Rab István Középis-
kola bent lakása. A bentlakás működ
tetési költ ségeit a Nemzetstratégiai 
Ku ta tó in tézet fedezi az iskola és a 
Romániai E vangélikusLutheránus 
Egyház közös pá lyázata alapján.

2014. október 16 – 20. között a 
Zaj zo ni Rab István Középiskola 20 
kö zép is kolás diákja és 3 tanára Kis
új szál lá son részt vett az Illéssy Sán
dor Szak kö zépiskola és Szakiskola 
Határ ta la nul program keretei között 
A történelem ben nünk él tovább pro
jektjén, ahol Kis új szállás és Négyfalu 
régen és ma té má ban előadásokat 
tartottak. A prog ram keretei között 
megvalósuló csere ré vén a kisú
jszállásiak március 15én lá togatják 
meg Négyfalut.

2014. október 20–23. között a Zaj

zoni Rab István Középiskola 15 gim
ná ziu mos tanulója és 3 tanára részt 
vettek a kisújszállási Arány János 
Általános Is kola Arany Napok ren
dez vény sorozatán, ahonnan számos 
díjjal tér tek haza.

2014. november 3án zajlott le 
a Zaj zo ni Rab István Középiskola 
iskolai szü lőértekezlete, amelyen a 
Szü lőbizottság elnökének dr. Kovács 
Lehel Ist vánt, alelnökének Bíró Zsol
tot, pénz tá rosának Marton Ildikót 
választották meg. A Szülőbizottság 
elnökének beszámolója szerint szép 
meg va ló sí tás nak könyvelhető el az 
iskola zász la jának, címerének avató
ja, az új egyen ru ha, a Szülőbizottság 
jogi sze mé lyi sé gének elnyerése a 
Barcasági Csán gó Alapítvány keretei 
között, valamint az iskola osz tály ter
me inek felújítása.


