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B r a s s ó m e g y e m a g y a r t a nn 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 dokumenA püspök 1870. március 9-én kelt 417.
szám alatt kelt leirata:
a./ „A nyéni iskolaépület rozzant szűk
az iskolaköteles gyermekek befogadásá
ra, elégtelen 191 tanköteles gyermek szá
mára csak egy tanító, iskola szoba nincs
kellőleg felszerelve, az iskola fűtéséről
nincs gondoskodva, naponta a tanulók
visznek egy-egy hasábfát; faiskola nincs.“
*
A presbitérium határozata:
a./ „Hogy ugyanazon fedél alatti fiú
s leány iskolánk alá, melynek hátulsó
oldala alatti talpa elrothadt, ahhoz értő
kőmívessel ezen évi nyár folytán alapul
kőfalat rakatunk, és a lehető legjobb
karba állítani törekszünk, sehogy új és
terjedelmesebb iskolát építhessünk, aztat
se a szűk helyiség, se a pénzviszonyaink
nem engedik, mert egyházunk évi jöve
delme csekély, rovatalt pedig magunkra
nem tehetünk; mert egész községünk is
szegény lévén annak előljárói évenként
közszükségek fedezésére zsebünkre öt
hatszáz 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 gömbbel,
tintatartó és porzókkal, s ami ezekből még
hiányzik, azt jelen év nyarán megszerezni
igyekszünk.“
c./ „Egy második tanítónak lakházzal
és illő évi díjjali ellátására nem érezzük
magunkat képeseknek.“
d./ „Az iskolás gyermekek elméket felül
múló időtől fogva egy kis darab tüzelő fát
hátukon vagy keziken vittek ők számukra;
de ezen gyakorlat megváltoztatása nagy
nehézséggel nem jár, azért azt megvál
toztatni készek vagyunk.“
e/. „A mi a fa iskolát illeti: a korábbi
kormány rendelete következtében vett
volt a községi akkori elöljáróság tudta és
részvételén kivül egy kis helyet fa iskolá
nak; de annak talaja kő és gyümölcsfane
velésre alkalmatlan lévén. A hely fekvése
és nagy népessége miatt a legjobb akarat
mellett se lehet arra alkalmas helyet
találni, ugyanis alig van nehány ősi te
lek,melyen csak egy család laknék, a
másokon két, három, sőt öt család is nyo
morog és nintsen senki kitől alkalmas fa
iskola helyet lehetne venni. – A falura bő
függő kopár hegy oldalak pedig a lakosok

és volt földes urak közt osztatlan állapot
ban levén még ha az irt czélra alkalmasok
volnának is, a’ mint el nem adhatók, ugy
megse vehetők. – Annál fogva fa iskola
helyiség vehetésre jelenleg ki látásunk
nintsen. (Nyénben az 1870-dik év május
hónapja 6-kán.171–172. old.
„… tisztelt elnök úr felolvasta előttünk
Méltóságos Magy Péter Püspök Urunk
nak nagy tiszteletű Gödri Ferentz Es
peres úr által közölt folyó 1870-dik év
Június 15-kén 973 számok alatt kelt azon
hivatalos leiratát, melyben egyházunk is
kolájának nem kijavítását, hanem a’ heljet
újnak építését méltóztat szorgalmazni, ’s
a mellet a gyümölcs fa iskola szerzéséről
és segédtanítóról is gondoskodni.
Melynek következtében egyetértöleg
abban állapodtunk meg, hogy a Templom
építésre gyüjtögetett pénzünket forditsuk
tanterem épitésre az államnak és egyház
nak szintugy szüksége levén arra, mint
Templomra. – Melyre vonatkozólag ké
rettessék meg a’ Méltóságos Püspök Ur
nagy tiszteletű Esperes Urak által, hogy
méltóztassék bele edgyezését adni arra,
hogy azidén tehessünk készületet, sze
rezhessünk szükséges anyagokat és a
jővö 1871-dik év tavaszán korán fogjunk
az épitéshez, teljes lehetetlen levén a’ bé
következett nélkülözhetlen nyári munka
háttérbe szoritása által aztat létre hozni
az idén, melynek el készülése után nem
mulatja el egyházunk gyümölcsfa iskolá
rol is gondoskodni, a’ segéd tanitó rendes
és illő fizetéseli el látására egyházunk
képességgel nem birván, arra azt hatá
roztuk; hogy annak idejében foljamodjunk
a’ Méltóságos Püspök Ur és a Mélóságos
Egyházfötanáts által a’ Magos K. Kor
mányhoz annak létre hozása és fen tartá
sa végett. - …” (Nyénben az 1870-dik év
július hava 3-dik napján… egyházgyűlési
Jk., 173. old).
*
„Foljo 1871. november 1o-kén tartatott
egyház gyülésünkben köz akarattal egy
feliratot készitettünk, mint a nagytiszteletű
Esperesség utján a Méltóságos Egyház
főtanátshoz’ fel küldendőt, melyben tudat
ni kivántuk Mtgs tanfelügyelő Réthi Lajos
Urnak ‘ azt a’ személyesen szoval kiadott
rendeletét (Octob. 24-kén történt) hogy
egy második tanitót állitsunk, vagy ha arra
képességünk nem lenne, iskolánkat kö

zös községinek nyilvánitsuk, alázatosan
kérve, hogy ezen bonyodalmas ügyben
méltóztassék határozni. – Menesztettük
személjes 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
járási Tisz. Szolgabirói hivatal közlötte az
egyházi előljárósággal Mgs. Tanfelügyelő
Rethi Lajos Urnak arroli hivatalos tudosi
tását, hogy egyházunk iskola tanitoja a’
8 holnapos tanszakbol tsak hatot forditott
tanitásra a’ nyéni Előljáróság feladása
szerint, melynek nyomán kéri a’ tisztelt
járáshivatalt a’ nyéni felekezeti iskola
előljároságától meg kérdeni, hogy vanné
neki hajlama a’ mulasztott két havi tanitást
rögtön bé állitandó tanitok által kipotoltat
ni, mely kérdés reform: egyházunk elébe
terjesztettvén arra annak elöljárói igennel
feleltek, annak megjegyzése mellett,
hogy a’ mulasztási idő nem két hanem
egy holnap lévén, mivel a’ tanitás novem

ber elején kezdődött, Junius 2-kán ez
évben végződött, ezen egy havi tanitást
az iskola tanitónak kötelességévé teszi.
Jelen voltak ez alkalommal a’ megyebiró
Lukáts György házánál: rendes lelkész
Tisz Soos Jozsef, Megyebiro Lukáts
György, Márton Ferentz, Török Ferentz,
Posztos Márton, Márton Pál, Falusbiro
Gábor Sándor, idősbb és ifjabb Soos
György, Jakab Márton.”
*
„1872. Junius utóhetiben egy kérelmet
küldött egyházunk n.t. Csiszér Gábor
Esperes Urhoz, melyben kérte, hogy
a közelebb Kolozsvárt tartandó nagy
gyülésen sziveskedgyék a’ Mlđs Püspök
Ur béfojása által az államsegéjből száz
forintot juttatni egy második tanitói fizetés
potlására – melyre annak idején nem volt
szerentsénk vigasztaló választ nyerni.
*
Október 2-kán tudatta Nyéni egyhá
zunk előljárósága nt. Csiszér Gábor Es
peres Urral, hogy ezen egyháznak több
tagjai felekezeti iskolánkat községinek
nyilatkoztatták szeptember 22-kén az
akkori itten volt Mlđs Tanfelügyelő Réthi
Lajos Urnak. - Melynek következtében
a’ tisztelt Tanfelügyelő Ur October utó
hetében egy tanitót küldött ide ki azon hó
28-kán a’ tanitást megis kezdette. – Miről
azon hó 29-kén a’ n.t. Esperes Urat az
illető Lelkész tudósitotta.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A fennebbiek következtében a’ sepsi
reform: egyházmegyei gyűlés november
25-kén Sepsi Szentgyörgyön egy bi
zottságot nevezett ki Méltóságos Antos
Ferentz gondnok és Hidvégi Lelkész T.
Nagy Sándor egyház megyei igazgató
urak személjekben, kik foljó november
27-kén személyesen megjelenvén itten
Nyénben a’ papi háznál, az egyháznak oda
gyűlt több tagjai elébe azt a kérdést tették,
tudjáké hogy ezen egyházbeli tan köteles
gyermekeknek nagy száma egy második
tanitó bé állitását tészi szükségessé: s
ha igen birnaké oly anyagi képességgel
hogy aztat kellő szállással és érdemleges
fizetéssel el lássák! Melyre egy két egyén
kivételével tagadólag feleltek azon okon,
mertaz iskolának se fekvő birtoka se tenyé
sző tőke pénze nintsen és az egyháznak
is oly csekély az évi jövedelme hogy ön
szükségeit se tudja belőlle kellőleg fe
dezni. – mely miatt kéntelenek iskolájokat
kőzséginek nyilatkoztatni.
Ezen nyilatkozatot bé véve a ‘ tisztelt
biztos urak a’ jelen volt egyháztagoknak
a’ fenn forgö ügyre nézve komoly meg
fontolást ajánlottak és az iskolaház meg
tekintése s egy osztálybeli gyermekek meg
vizsgálása után – a másik osztály már
akkor haza ment vólt – tőllünk el válottak.”

A George Moroianu Középiskola immár
nyolc éve tudhatja testvériskolájának a
kisújszállási Kossuth Lajos Általános Is
kolát. Az eltelt időszakban szinte minden
évben sikerült egymást meglátogatni, s
ez mindkét fél számára pozítiv hozadéka
volt. Azon túl, hogy világot látunk ezeken
a kirándulásokon minden alkalommal
sikerül valami újat felmutatnunk iskolai
munkánkból, iskolán kívüli tevékenysége
inkből, önmagunkból.
*
Idén szeptember 25-én érkeztek meg
vendégeink a késő esti órákban. Nagy
öröm volt őket újra látni. Mivel hosszú út
állt mögöttük, az ünnepélyes fogadáson
kívül más programot nem szerveztünk
aznapra.
A pénteki nap iskolánk termeinek,
osztályközösségeinek a bemutatásával
indult, majd a helyi néprajzi múzeumban
ismerkedtek a környék szokásvilágával,
hagyományaival Köpe Ilona a nyugalm
azott tanítónő tárlatvezetése során.
Innen a nap további tevékenysége a tör
ténelmi Brassó látogatása volt. Regman
Zsuzsanna földrajz szakos tanárnőnk ve
zette körbe a csoportot a várfalak mentén,
majd a Fekete-templom és a Tanácstér
megtekintése következett. A tanárnő ér
dekes és izgalmas előadása nagyban
gyarapította a Brassóról való tudásunkat.
A délutáni szabad program során
már eléggé 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 Szent-Mihály

„December 1-ső napján 1872-ben:
Megyebiró K Lukáts György házánál
helybéli rendes lelkész T. Soos Jozsef Ur
elnöklete alatt gyűlés tartattván az iskola
űgy ismét tárgyalás alá került. T.i. hogy
felekezetinek maradjon, vagy községivé
változzék. Mikoris mind azok kik jelen
voltak oda nyilatkoztak, hogy mivel sem
az iskolának önfentartására, se az egy

háznak ‘s annak egyes tagjainak annak
elégséges segedelmezésére képességek
nintsen, annál fogva váljék felekezeti
iskolájok bozonyos feltételek mellett köz
ségivé. – Jelen voltak azon gyűlésen az
elnöklő lelkész Uron kivül....”
„Nyéni reform: egyházunk presbitériuma
az idevaló községi iskolaszékkel szer
ződést folyó 1874-dik év Február hava

Fejér Edina, VII. C. osztály
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napi koncertre is menni, a fárasztó nap
után mi inkább zenét hallgattunk otthon
éjfélig kikapcsolódásként.
*
Szombaton reggel kézműves foglal
kozáson vettünk részt. Madárijesztőt ké
szítettünk, töklámpást faragtunk. Sajnos,
nagyon fáztunk, de a jó társaság hamar
elfeledtette velünk a hideget.
Déli 2 órakor az osztályunk színpadi
jelenettel lépett fel. Lázár Ervin A négy
szögletű kerek erdő című regényéből
adtuk elő a Dömdö-dömdö-dömdödöm
című jelenetét. Barátnőink segítettek
nekünk beöltözni, kifesteni arcunkat a
fellépés előtt s nagy tapssal fejezték
ki tetszésüket. A szomszédos Zaj
zonisok fellépését is végignéztük majd
elvegyültünk a Szent-Mihály napi vásári
forgatagban. Volt aki emlékben helyi
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5-kén a’ véget hogy felekezeti iskoláját a’
községnek át adja. – ez a’ szerződés Es
peresség utján felküldetett a’ Mgs állandó
igazgató egyház fő tanátshoz, honnan
foljó év Február 22-kén 106 sz. Alatt kelt
határozatnál fogva vissza küldetett azon
meghagyással hogy az szereltessék fel az
1871/ 265 szám alatt kelt Mgs fü egyház
tanáts határozata szerint. –
Mely felszerelés heljet foljó 1874. Aprilis
7-kén Gábor István házánál tartatott népes
egyház gyűlés azt határozta, hogy mivel
a’ románok községi iskola épitésébe nem
akarnak részt venni, meg elégedvén a
magokéval. – tehát ezen gyűlés azt ha
tározta, hogy a’ református egyházunk
se épit községi iskolát, hanem a’ maga
szilárd anyagból készitett két szobáju is
koláját felekezetinek megtartja és szükség
esetében aztat egy harmadik szobával
megtoldja s második tanitoját szállással
és mérsékelt fizetéssel ellátja. Egyházunk
ezen határozata Tiszt: t. Csiszer Gábor Urral egy mái napon kelt hivatalos okiratban
közöltetett.”
(A Nyéni ev. ref. egyház jegyzőkönyvé
ből – mely kezdetett 1867-ben. Táblája
megújítatva 1880 24/5)
Köszönjük a keresztvári református tisz
teletes úrnak, hogy hozzáférhetővé tette
számunkra e dokumentumokat.

jellegzetességű vásárfiát vett magának.
A délutáni programot úgy szerveztem,
hogy Törcsvárra szálltunk ki. A vár és
Drakula története nagyon tetszett a
vendégeinknek.
A Vila Bran nevű étteremben finom
vacsorát ettünk. Hazaérve, rövid pihenő
után úgy döntöttünk, hogy meghallgatjuk
a Ocho Macho koncertjét. Végül jót buliz
tunk a zenéjére.
*
Ezzel nagyrészt el is telt a közös
együttlét ideje. Fáradtan feküdtunk le s
vasárnap 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.
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Dr. Bencze Mihály

A mb r u s A t t i l a
Ambrus Attila 1965. március 16-án
született Brassóban. Családi felmenői a
következők: apja Ambrus Béla (Kézdialbis,
1937. április 29.) géplakatos, apai nagyap
ja Ambrus Miklós (Kézdialbis, 1915. május
25. – 1945. fogolytábor) és apai nagyanyja
Bod Mária (1917. december 2. – Albis,
1971. április 7.), anyja: Ambarus Zsu
zsánna (Tamásfalva, 1935. szeptember
15. – Tamásfalva, 2013. július 2.), anyai
nagyapja Ambarus István (1911. április
1. – Tamásfalva, 1983. december 10.), és
anyai nagyanyja Haralyi Borbála (1913. áp
rilis 3. – Tamásfalva, 2003 augusztus 15.).
Iskoláit Székelytamásfalván (1975),
Brassóban (8-as számú általános iskola
1979, Unirea Líceum 1981), Kézdivásár
helyen (Mezőgazdasági Szakkösépiskola 1983), és Zsámbékon (Pedagógiai
Főiskola 1994) végezte. Néprajzoktatói
diplomát 1993-ban Zsámbékon szerzett.
Szintén 1993-ban végezte el a Magyar
Újságírók Országos szövetségének Bálint
György Újságíró Akadémiáját (Budapest –
Nagyvárad). 2003-ban részt vett az Ame
rikai Külügyminisztérium IVP programjá
ban, szakmai továbbképzőn vett részt a
New York-i Washington Egyetemen, illetve
a floridai Poynter Institute-ban. Volt helyet
tesítő tanár, a Kézdivásárhelyi Gyógynö
vénygyűjtő Vállalat technikusa, munkás
a brassói golyóscsapágy-gyárban. 1992.
április 25-én feleségül veszi Ugron Imolát
(Brassó, 1968. július 22.), a brassói Áprily
Lajos Főgimnázium biológia tanárát, há
zasságukat három gyerekkel áldja meg a
teremtő: Melinda (Brassó, 1993. december
29.), Mátyás (Brassó, 1996. május 22.) és
Mózes (Brassó, 1998. augusztus 7.).
1990 óta a Brassói Lapok újságírója.
1993-tól a lapot kiadó kft. aligazgatója,
1994-től főszerkesztő-helyettese, 1999-től
igazgató-főszerkesztője. 1990-től a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének
igazgatótanácsi tagja. 1997 és 1999, illetve
2001 és 2004 között a MÚRE alelnöke,
2004 és 2010 között a MÚRE elnöke,
jelenleg a MÚRE külkapcsolatokért fele
lős alelnöke. A Külhoni Magyar Újságíró
Egyesületek Konvenciójának alapító társ
elnöke 2005 óta, valamint a Brassói Lapok
Alapítvány elnöke. A brassói Reménység
Háza református egyházközség főgondno
ka, a Brassói Református Egyházmegye
főgondnoka, és az Erdélyi Református
Egyházkerület igazgató tanácsosa.
Több mint 2000 írását közölte a Brassói
Lapok, a Korunk, a vajdasági Magyar Szó,
a Hét Nap, és a maszol.ro. A bukaresti
rádió magyar adásának és a Marosvásár
helyi Rádiónak, valamint az Erdély TV-nek
a belpolitikai elemzője. Korábban a kolozs
vári rádió tudósítója. Kötetei: Gótvárosi
levelek (2010), A látó (2010), Barangolások
a kultúrparton (Ambrus Melindával, 2011),
Folyópartok – Újnomádok (Szabó Csabá
val, 2012). Más szerzőkkel közös kötetei:
Transylvania Today: Diversity at Risk;
Kóborlás és helytállás (riportok Kőhalom
vidékéről); Erdővidéki emberek; Bekecs
alján, nyárád tere, Szigetlét - a Vajdasági
Bánság mindennapjai (2014). A Biblioteca
Barcensis könyvsorozat szerkesztője, ki
adója. Pro Cultura Hungarica (2010) és

méltatása

Ezüstfenyő-díjas (2010), valamint 2011ben megkapja a Szárhegyi Kulturális
Központ Kultúráért díját.
Brassói Lapok
A Brassói Lap első száma 1849. április
16-án jelent meg Bem József „rendelésé
re”, és a világ legrégebbi, ma is megjelenő
magyar lapjának tekinthető, bár ma már
Brassói Lapoknak hívják.
A Wehrheimban született, s Brassóba
került Johann Gött betűivel, az ő nyom
dájában lát napvilágot 1849. április
16-án, hétfőn a Brassói Lap, amelyből
mindössze 10 hét alatt, 19 szám jelenik
meg, 1849. június 18-ig. Érdekes, s nem
gyakran hangoztatott tény, hogy bár Bem
parancsára jön létre, a román, német és
magyar lap, mégis a magyar a harmadik.
Az első a Cezar Bolliac szerkesztette Es
patriatul (Hazátlan) március 25-én jelenik
meg. (Mindössze 16 szám, júniusig).
Másodikként a Max Leopold Moltke szer
kesztette Kronstädter Zeitung jelent meg
március 26-án és megjelenése akadály
talan volt 1944. augusztus 24-ig. Csupán
harmadikként, három héttel később a
magyar nyelvű, heti két alkalommal meg
jelenő magyar nyelvű újság.
*
A Brassói Lap első főszerkesztője Ve
szely Károly káplán maradandót alkotott
Brassóban. Az új lap szerkesztését a ka
tolikus pap, Veszely vállalta el. Úgy, hogy
a forradalom bukása után az akkor fiatal
papot még halálra is ítélték. A börtöntől
nem, de a kivégzéstől két év raboskodás
után Haynald Lajos, Erdély máig egyik
legjelentősebb püspöke közbenjárására
szabadult meg. Haynald a gyulafehérvári
katolikus gimnázium igazgatójává ne
vezte ki, amíg Szebenből az osztrák
katonai közigazgatás rá nem üzent, hogy
a hatóság bezáratja a gimnáziumot, ha
továbbra is Veszely Károly lesz az igaz
gató. Így került Veszely Barótra, onnan
Marosvásárhelyre és Kolozsvárra. A
Brassói Lapok, mint politikai napilap 1895.
január 1-jén indult két kisebb lap, a Brassó
és a Brassói Magyar Újság fúziójából.
Első szerkesztője Hargittai Béla, kiadója
Grünfeld Vilmos nyomdatulajdonos, aki
a lap társtulajdonosa maradt egészen
megszűnéséig, 1940-ig. A helyi jellegű
lap jelentősége az első világháború után
növekedett meg. Főszerkesztője 1919.
január 2-től 1937 végéig Szele Béla,
1938. január 1-jétől 1940. augusztus 30-ig
Kacsó Sándor, felelős szerkesztő Kocsis
Béla, majd Kakassy Endre. A lap előbb
konzervatív jellegű volt s fenntartás nélkül
támogatta az Országos Magyar Pártot.
Politikai, közgazdasági, jogi, tudományos
és sportcikkek, bő riportok mellett jelentős
irodalmi és művészeti anyagot is közölt,
főleg a vasárnapi számok mellékleteiben.
Tárcaújság (1922), majd Vasárnapi Lapok
címen (1932-33) külön irodalmi mellékletet
adott ki. A lap névvel nem jelzett, de való
ságos szerkesztője egy ideig Móricz Mik
lós, Móricz Zsigmond öccse; belső mun
katárs Halász Gyula (vezércikk), Horvát
Henrik (művészet), Teleky Dezső (gyer

Fotó: Magdó István
mekrovat), Seidner Imre (külpolitika), Joó népi és baloldali írók elbeszéléseit, verseit,
Győző (közgazdaság) és Ritter Sámuel regényeit. A Gábor István szerkesztette
(sport). A lapba eleinte helyi közéleti sze irodalmi mellékletben Bárd Oszkár, Berde
mélyiségek (köztük Krbekné Liber Etelka Mária, Károly Sándor, Kovács György,
pedagógus a nőnevelésről) publikáltak, Molter Károly, Tabéry Géza, Tamási Áron,
de mellettük már ebben az időszakban Tomcsa Sándor, Szemlér Ferenc, Szent
is rendszeresen közölték Bartalis János, imrei Jenő mellett a munkásmozgalmat
Benedek Elek, Szántó György, Szombati- képviselő Brassai Viktor, Korvin Sándor,
Szabó István, Magyarországról Móricz Méliusz József, Nagy István, Salamon
Zsigmond, Juhász Gyula, Tersánszky Ernő elbeszélései, esszéi, versei jelentek
Józsi Jenő és mások írásait; folytatásos re meg, állandóan szerepelt a kortárs ma
gényeket publikáltak, a Koronás regények gyarországi haladó irodalom, helyet kapott
és Milliók könyve sorozatban irodalmi mű Balogh Edgár publicisztikája, a lap közölte
veket adtak ki. A lap életében 1924-ben Jordáky Lajos, Józsa Béla, Szabó Árpád
alapvető változás következett be: a vállalat írásait. A vezető publicista Kacsó Sándor,
ügyvezető igazgatója, majd 1928-tól tulaj akinek hétről hétre jelentek meg közvéle
donosa, Kahána Bernát a lapot országos ményt formáló vezércikkei a nemzetiségi
jellegű és jelentőségű, korszerű polgári politika és kultúra témáiról, így harcos írá
demokratikus sajtószervvé fejlesztette. sai a bankok székelyföldi uzsorapolitikája
Bár a főszerkesztő névleg továbbra is a ellen vagy az antifasizmus nemzetközi
konzervatív Szele Béla maradt, a lap tény kérdéseiről; emlékezetessé váltak bátor
legesen előbb a munkásmozgalomhoz kiállásai a fenyegetett köztársasági Spa
közel álló Füzi Bertalan, majd a demokrata nyolország mellett. Ugyanitt jelenik meg
gondolkodású Kacsó Sándor irányítása az 1930-as években Tamási Áron Tiszta
alá került. A szerkesztőség belső tagjai beszéd című publicisztikai sorozata, ta
közt van ekkor Benamy Sándor, Finta núsítva az író felelősségét és közéleti
Zoltán, Kőrösi-Krizsán Sándor, Mikes elkötelezettségét. Jóllehet a lap az orszá
Imre, Nagy Karola, Pogány Marcell, a gos politikában továbbra is támogatta az
világgazdasági tájékoztatást adó Halász Országos Magyar Pártot, mégis bírálta
Sándor, később Gárdos Sándor, Karács annak az arisztokrácia és nagypolgárság
Andor, Korda István, Kőműves Géza. érdekeit képviselő vonalát, s állandó
Széles vidéki szerkesztőhálózat alakult vitában a párt-hivatalos Keleti Újsággal,
ki, segítségével minden érdekelt város és azokat a törekvéseket segítette, amelyek
megye híranyaga, problémaköre rendsze a magyar nemzetiség demokratikus szer
resen tükröződhetett a lapban; Bukarest- vezését és a haladó román erőkkel való
ben Farkas Aladár, Kolozsvárt Ruffy Péter, összefogást sürgették. A román szellemi
Aradon Molnár Tibor, Temesvárt Méliusz és közélet rendszeres ismertetője ebben
József volt a helyi szerkesztő. Előtérbe az időben Kakassy Endre volt. A lap in
került a legnagyobb példányszámot dította el Tamási Áron cikksorozatával
felvevő Székelyföld: Marosvásárhelyről (1936. április 5-12.) a „cselekvő ifjúság”
Benczel Béla és Kovács György, Széke- vitáját, felkarolta a Vásárhelyi Találkozó
lyudvarhelyről Tomcsa Sándor, Sepsisz- gondolatát, helyet adott minden vélemény
entgyörgyről Tamás Gáspár és Jakab nek s visszaverte az értelmiség népfronti
Antal, Csíkszeredáról Ferencz Gyárfás összefogása ellen indított támadásokat.
tudósított. Rövid ideig a szerkesztőségben Ajándék regénytár címmel népszerű tár
dolgozott Salamon Ernő és Simon Magda, sadalmi regénysorozatot jelentetett meg,
irodalmi tájékoztatóival tűnt fel Látó Anna. támogatta az Általános Gazdasági és Ipari
*
Szövetkezet (ÁGISZ) népművelő mozgal
A Brassói Lapok rendkívüli szerepet mát és Erdélyi magyar évkönyv (1937) cí
töltött be az irodalmi életben. Amikor az mű kiadványában felmérte a hazai magyar
Erdélyi Helikonban a Vallani és vállal- közélet csaknem minden kérdését. 1925
ni-ankét 1929 októberében megindult, a és 1938 között évente kiadta a Brassói
Brassói Lapok szélesítette az írók erkölcsi Lapok Könyvnaptárát, illetve Kisnaptárát,
elkötelezettségéről folyó vitát országos borítékcímen Brassói Lapok Nagy Regélő
méretűvé. Kacsó Sándor Gyávák voltak-e Naptára, Brassói Lapok Gazda Naptára,
az erdélyi magyar írók? című írása s Brassói Lapok Családi Naptára, Népújság
nyomában számos hozzászólás itt jelent Gazda Naptára változatban is.
meg. Az 1930-as évektől kezdve a lap
(Folytatása a 4. oldalon.)
rendszeresen közölte a radikális polgári,
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A mb r u s A t t i l a
(Folytatás a 3. oldalról.)
A lap 1940 őszén a vasgárdisták fenye
getésére szűnt meg, sorsában osztozott
testvérlapja, a Brassói Népújság is. A má
sodik világháború alatt szünetelt a Brassói
Lapok, 1944 után Népi Egység, majd
Népújság cím alatt jelent meg, rövid ideig
Vörös Zászló, Új Idő (1963-1968) s végül
1969-től a mai napig Brassói Lapok.
*
A Román Kommunista Párt Brassó
meg yei bizottsága és a megyei
néptanács hetilapjaként 1969. júl. 24-e
óta jelenik meg a Brassói Lapok név
alatt. Főszerkesztője Albert Sándor. 1982
júniusától Madaras Lázár, 1990-2000
között Gellérd Lajos a lap vezetője, aki
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Erich Jekelius

1991-ben megalapította az Editor BL 49
Kft-t, amely az állami kiadó 1993-ban, a
munkatársak által történt magánosítása
után a lap kiadójává vált. A Brassói
Lapok kiadványai, mellékletei: Hétfalu,
Bukaresti Magyar Élet, Székely Lapok,
Encián, Visszhang, Inga.
*
Tisztelt Ambrus Attila! Világszintű
újságírói tevékenységed, a Kárpátmedencére kiterjedő szerkesztői
tevékenységed, Erdélyben, és ezen
belül Brassóban vállalt szervezési te
vékenységed elismeréseként fogadd
a barcasági csángóság Zajzoni Rab
István díját! Isten éltessen!

A barcasági Hétfaluban aránylag kevés
volt a szász lakosság, de kimutatható
a jelenlétük az 1400-as évektől. Kisebb
arányban, de sokan ideházasodtak,
csángó családokba. Például 1850-ben
Türkösben nyolc szász nemzetiségű élt, a
többi falvakban pedig nem éltek szászok.
*
A hétfalusi szászok közül a leghíresebb
Erich Jekelius (Hosszúfalu, 1889. augusz
tus 2. – Bissingen-Enz, Németország,
1970. november 27). Lehet, hogy az
elemi iskolát Hosszúfaluban járta, de
középiskolai tanulmányait már a brassói
Honterus Gimnáziumban végezte. Egye
temi tanulmányait Strassbourgban kezdte,
majd Lipcsében és Budapesten folytatta.
Budapesten 1914-ben védte meg doktori
disszertációját, a Magyar Királyi Földtani
Intézet alkalmazottjaként. 1915-ben a Zaj
zon víze gyógyhatásait kutatta.
Ekkor vált imertté, a Brassó környéki
hegyek mezozóos rétegei földtanára és
faunáira vonatkozó rendkívül pontos és
alapos tanulmányaival. Az őszi rózsás
forradalom magával ragadta, és hozzálá

és

Hétfalu

tott a Földtani Intézet múzeumi gyűjte
ményének az átrendezéséhez, persze
szovjet mintára. A Tanácsköztársaság
bukása után beadta lemondását, és haz
aköltözött Brassóba. Itt rögtön alkalmazták
a városi múzeumnál. Trianon után a NagyRománia Földtani Intézete előbb külső
munkatársként, majd főgeológusként.
Neki köszönhető az első román nyelven írt
parányőslénytani tanulmány. Munkássága
a harmadidőszaki puhatestűek őslénytana
felé terelődött. Korszakalkotó e tekintetben
a Baróti–Barcasági medencék pliocén
(1932) és a bánsági Szócsán szarmata,
valamint pannóniai (1944) kövületlelőhe
lyeinek monografikus őslénytani feldol
gozása. A Keleti-Kárpátok déli részének
hegyközi medencéit a pliocén végi és
pleisztocén eleji tavak agyagos, szenes,
márgás, homokos és vulkáni eredetű
üledékei töltik ki. Az Erdővidéki-medence
a hatalmas Háromszéki-Barcasági tó
északnyugati öble volt. A medencét kitöltő
üledékes rétegöszletben megtaláljuk a tó
vizében egykoron élt kagylók, csigák és
halak valamint a partról besodródott csigák
és emlősök kövült maradványait. Jekelius
tanulmányában 85 fajt írt le, amiből 39 faj(!)
új volt az őslénytan számára. A környék
számtalan mesterséges és természetes,
kövületgazdag feltárása közül a Szárazajta
határában levő, a medenceperem üledék
sorába mélyen bevágódott Galat-pataki fel
tárásokat nyílvánították védetté 1954-ben.
A második világháború után nem enged
ték folytatni az őslénytani munkásságát,
megélhetőségét a vízerőművek geotech
nikai előzetes megkutatása szolgálta.
Levéltári kutatásokat végezve, megírta
a brassói szász családok történetét egy
12 kötetes gépelt kéziratban, majd 1967ben kivándorolt fiai után Németországba.
Ezzel Románia Ion Simionescu után a
második legnagyobb őslénykutatóját ve
szítette el.

Szerkesztőség
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Erich Jekelius műve: A brassói hegyek mezozoós faunája.
Budapest, Franklin-Társulat, 1915.
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2014. október 3-tól 5 diákkal bein
dult a Zajzoni Rab István Középiskola bentlakása. A bentlakás működ
tetési költségeit a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet fedezi az iskola és a
Romániai Ev angélikus-Lutheránus
Egyház közös pályázata alapján.

zoni Rab István Középiskola 15 gim
náziumos tanulója és 3 tanára részt
vettek a kisújszállási Arány János
Általános Iskola Arany Napok ren
dezvénysorozatán, ahonnan számos
díjjal tértek haza.

2014. október 16 – 20. között a
Zajzoni Rab István Középiskola 20
középiskolás diákja és 3 tanára Kis
újszálláson részt vett az Illéssy Sán
dor Szakközépiskola és Szakiskola
Határtalanul program keretei között
A történelem bennünk él tovább pro
jektjén, ahol Kisújszállás és Négyfalu
régen és ma témában előadásokat
tartottak. A program keretei között
megvalósuló csere rév én a kisú
jszállásiak március 15-én látogatják
meg Négyfalut.

2014. november 3-án zajlott le
a Zajz on i Rab István Középiskola
iskolai szülőértekezlete, amelyen a
Szülőbizottság elnökének dr. Kovács
Lehel Istvánt, alelnökének Bíró Zsol
tot, pénzt ár osának Marton Ildikót
választották meg. A Szülőbizottság
elnökének beszámolója szerint szép
megvalósításnak könyvelhető el az
iskola zászlajának, címerének avató
ja, az új egyenruha, a Szülőbizottság
jogi személyiség ének elnyerése a
Barcasági Csángó Alapítvány keretei
között, valamint az iskola osztályter
meinek felújítása.

2014. október 20–23. között a Zaj

* Szerkesztőség: RO-505600 Négyfalu, George Moroianu utca (Nagyút) 87. szám * Telefon: 0268 / 275 773 *

