Független művelődési és helytörténeti havilap
XXI. évfolyam 10. (655.) szám, 2015. október 22. – csütörtök

Alapította és szerkesztette (1906–1911):
dr. Fekete Endre és Kiss Béla

Szerkesztők: Hochbauer Gyula,
dr. Kovács Lehel István

Dr. Bencze Mihály

H

é t f a l u s i

(Folytatás előző lapszámunkból.)
Bácsfaluban a Musáth István malma
ismeretes, aki az 1930-as években a
Malom-dombokon felmondta a bérletet,
és Bácsfaluban a Tömos utca végén
saját kismalmát építette meg, amelyet
majd áthelyezett a Fő utca (ma Brassói
utca) 224 szám alá, ahol a házat egy
szász tulajdonostól bérelte. Mindkét
malom már villamos meghajtású volt. A
malom 1955-ig, Musáth István haláláig
működött. A malom házát később Ungureanu megvásárolta, majd tőle Dinka
Adél családja. A Musáth ősi bácsfalusi
család, egyik előd Musáth György volt
az, akit 40-éves korában, 1848. Kará
csony szombatján a Brassó által fizetett
fogarasi oláh martalócok agyonlőtték.
Musáth István (1874. november 8.–
1951. február 23.) és neje Girószász
Anna házasságából István (1902–
1955), Mihály, János (1907. szeptember 30.–1986. február 24.), Gyula
(1912. december 14.–1966. június
18.) és Jenő (sz. 1925. december 28.)
születtek, közülük István lett a malmos.
Türkösben Pünkösti János malma
működött a Sós utca sarkán.
Csernátfaluban a Köpe István malma
működött, a Hátulsó utca, ma az Ady
Endre utca 112-száma alatt. Papp István Béla fiától vásárolta fel az egykori
sörkertet Köpe István, majd a csernátfalusiak segítségével, de adósságra
malmot épített. A malmot 1948. június
11-én államosították, ezért nevezték
el a szocializmus éveiben az akkori
Hátulsó utcát Június 11 utcának, ami az
Ady Endre nevet vehette fel az 1989es fordulat után. Köpe Istvánt a Hátulsó
utcába (ma Ady Endre 16. szám) deportálták, testvéreit más helységekbe.
Alszegen nem volt malom.
Felszegen, ahogy a Garcsin-patak mentén jövünk a falu felé az első
fűrészgyár és egy kisebb malom az
őrházzal (ma erdészeti hivatal) szemben, lent a Garcsin pataknál működött,
és Jónás (Fesz) Mihály építette az
1900-as évek elején. Hétfaluból szekerével fuvarozta az őrölni valót, majd
vissza a tulajdonosoknak. A második
világháború után megszűnt.
Lefele jövet az 1860-as évektől
az érdekelt molnárok összefogtak
és a Garcsin patakból kicsapatták a
Malomárkot. Jónás Mihály gáttere alól
indult, a Girószász kertje előtt a régi
felső Valaha híd alatt folyt át, és innen
a sziklás hegyoldalnak, a Medve-völgy
nek az emberek által épített zsiliprendszer vezette át. Foszni deszkából
épült, 1,5–2 méter széles és 1 m magas vályúrendszer volt, 10–30 méteres
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magas oszlopokra rögzítve. Innen már
a Garcsin patak másik oldalán folyt
tovább a földbe ásott malomárok kivitelezésben, át a Henkele-völgyön,
táplálva a Pünkösti és a Sorbán
malmokat, majd a felszegi magyar iskola mögött folyt le, érintve a Punkösti Mihály és az Islik malmokat, utána
következett a Rab Sándor ványolója,
majd átfolyt a Precizia üzemen, innen a
kisvasút végállomásáig (később bútorgyár), az alszegi temető előtt átfolyt az
Új utcába, és a csernátfalusi gazdasági iskolával szemben (Papp Árpádék
előtt) befolyt a Dirba patakba. Egyszer,
egy nagy esőzés miatt, a Garcsin patakán épített malomgát elszakadt, és
ezért a molnárok közös erővel egy új
zsiliprendszert építettek, hogy malmaik tovább működhessenek a Garcsin
vizével. 1970-ben a katonaság új utat
épített a Garcsin- völgyben, az egykori zsilipek megrongálódtak, elkorhadtak. A fakitermelő vállalat (IFET) és a
néptanács bádogból készítetett új zsilipeket, azzal a szándékkal, hogy ezeken a kitermelt fákat leúsztatják. Sajnos
a találmány csődöt mondott, és maradt
a régi Malomárok.
A következő malmot Pünkösti Mihály
(1877–1955) és neje Barta Kata (1878–
1938) 1904-ben építették, a malommal
egybeépült a két szobás házuk, majd
1912-ben egy új házat is építettek.
Gyermekeik: Ilona (1907–1975), Mihály (1909–1965. október 13.), István
(1910–1976), Kata (1914–1992) és
János (1919–1996) is segítettek a malom működtetésében. Egy kis figyelmetlenség miatt adósságba kerülnek,
végül az ifjú Mihály 1936-ban átveszi
a testvérektől a malmot. Ebben az
évben Mihály feleségül veszi Tikosi
Annát (1919–1986. január 28.), egyetlen gyerekük született Pünkösti Mihály (1944. június 14.). 1933–34-ben
Mihály halastavat ásott, bekerítette
deszkával, kővel, majd részben le is
betonozta, és így megszületett Hétfalu első strandja, ami 1955-ig működhetett. A kommunista rendelet szerint
át kellett adni vagy a malmot, vagy a
strandot, és a család a strand átadása
mellett döntött. A szövetkezet 400 lejért
bérelte öt évre, de három sikertelen
év után visszaadták. Mihály kiváltotta
az engedélyt és 1965-ig működtette,
majd Anna a felesége 1986-ig, és
fiuk Mihály már csak 1992-ig működhette, mert a garcsini cigányság az
akkori polgármester engedékenysége
miatt törvénytelenül körbeépítette,
ellehetetlenítve a megközelítését és
működtetését. Télen a brassói turisz-

A Pünküsti strandon 1961-ben
tikai hivatal (ONT) a befagyott strand
vizében raktározta 5–6 hónapig a több
tonnányi savanyúságot. A malom 1960ig működött, akkor Mihály társult Islik
Jenővel, de egy év után a barátság
szétment. Islik elvitte a motorokat, Mihály pedig idővel eladta a hengereket.
Az egykori malomban verseny folyt az
őröltetésért. Egyszerre 2–3 szekér jött,
Bodzafordulótól Törcsvárig. Sokszor
hetekig itt tanyáztak a szekeresek,
várva a sorra kerülést. Itt a Mihály és
Anna napokon az egész Felszeg ünnepelt. Molnárversenyeket is szerveztek.
Később Pünkösti Mihály gőzkazánnal
is próbálkozott. Az erdőn dolgozókat
sokszor támadták meg és fosztották ki a
regátból érkező rabló bandák. Benedek
István dédapa, István fiával 1918-ban
az ökrös szekerükkel a Tatrang-völgyi
határ közelében fáért mentek. Tesilai
oláhok támadták meg, a kis gyereket
meztelenre vetkőztették, és elkergették,
de az apát agyonverték, fejjel lefelé
gödörbe dobták, és ellopták az ökröket,
és a szekeret. A gyerek értesítette a falut, az apát megkapták, de haza hozat
közben már meghalt, a szekeret és az
ökröket nem találták meg. Benedek
Kata dédmama Bodzafordulóra ment
a vásárba, és ott talált rá a két ökörre,
amit a rablók árusították. 1900-ban
az alszegi Köpe Mihály gazda, aki az
alszegi templomórát adományozta,
négy magyarul beszélő cigánycsaládot
telepített Felszegre, a Garcsin-patak
hídjához, akik az ide épített négy put
riban laktak hosszú évekig. Kosárfonással, seprűkészítésével, erdei
gyümölcsszedéssel foglalkoztak. Az
első világháború román betörésekor a
garcsini Moț-féle cigányok vezették át
a hegyeken a román hadsereget a Barcaság lerohanására. Pünkösti Mihály
első feleségétől Ernő (1969. szeptember 18.) és Mihály (1971. december
25.) gyerekei születtek, jelenleg má-

sodik feleségével Csukás Piroskával
(1955. január 28.) él.
Következett a Száraz-Pünkösti And
rás ványolója és malma, ami darát és
törökbúzát őrölt. Sajnos a szocializmus,
majd az utódok távozása ezt a területet
a cigányok kezére juttatta, így mára
semmi nyoma nem maradt.
Ezt követte a Pokornyi László
fűrészgyára, amit majd Csukás János
bérelt. Ő egy hatalmas 2,20 méter magas ember volt, és olyan erős, hogy a
sárba ragadt két ökrös szekeret egyedül
kiemelte. Gőzkazánt is működtetett.
Felesége Tóth Kata volt. Majd Lőrincz
Vilmos lett a fűrészgyár igazgatója, és
őt követte Jónás András.
Lefele haladva elérkezünk a Sorbán-féle malomhoz, ami a Furulik utca
11 szám alatt található (ma Cetinii).
Sorbán György a Brassó–Bolgárszeg
négy magyar malmának volt az egyik
tulajdonosa, éspedig a Salamon kőnél
levő legfelsőnek. Feleségével, Sorbán
Amáliával együtt renoválták. Sorbán
György egyik éjszaka azt álmodta,
hogy megjelent az ősz hajú Isten, és
azt mondta, hogy a Salamon-kő feletti gát első öreg fűzfája alatt egy lábos
arany van elásva. Kőkemény katolikusként nem hitt az álmában, de elmondta
komájának, aki még aznap kiásta, és
egy életre gazdag lett a megtalált kincs
től. De mivel az Isten nem neki küldte, megvakult. A kiásott kincses lábost
kiürítette, és sebtibe bedobta a bokorba. Egy arrajáró cigányné megtalálta,
és még talált benne két aranypénzt,
amivel bement a Sorbán malomba
ételt vásárolni. Így tudódott ki a koma
turpisága. 1914-ben a megnövekedett
Brassó város vízellátását a bolgárszegi vízrendszer átrendezésével oldották
meg. Sajnos emiatt a malom nem kapott elég vizet az öt méteres vízkerék
hajtására.
(Folytatása a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Amália húga itt maradt a régi háznál,
még itt dolgozott Sorbán Gyula dédapja Paizs János is. Ellenben Sorbánék
kiköltöztek Felszegre, és megépítették
az említett malmot. György fia Sorbán
István (1895–1992) és ennek felesége
Forizs Anna (1897–1972) vették át a
malom működtetését. Négy gyerekük
született: Jolán (1920. január 26.–2013.
április 2.), Gyula (1921. szeptember
14.–Felszeg, 2014. április 9.), István
(1928. január 6.) és Béla (1929. június
18.). A malomban Gyula fia dolgozott, ő
örökölte a molnárságot. 1948-ban Sorbán Istvánt mint kulákot Kézdivásárhelyre deportálták három évre. A malmot
elvették, feleségét pedig a pártellenes
beszédéért a szeku három évre a Popesti-Leurdeni börtönbe zárta. Sza
badulásuk után, folytatták a munkát, az
addig vízzel működő malmot, 1956-ban
elektromos meghajtásra alakították át.
Jól ment a malom, a törökbúzát Havas
alföldről vásárolták, Azugán is nagy piaca volt a törökbuzának. Az elkobzott
Sorbán malmot a csernátfalusi államo
sított Köpe-féle malomhoz csatolták, és
így Sorbán Gyula 1949-1962 között itt
dolgozott. Ebben a malomban Molnár
Sándor volt a felelős. Évekkel később
Sornbán Gyulát visszahelyezték a saját államosított malmába, amit rendbe kellett tegyen, hogy újra működhessen a csernátfalusi malom égisze
alatt. 1972-ben Sorbán István eladta a
malmot és a házát egy Balázs Árpád
nevezetűnek. Sorbán Gyula iskoláit
a felszegi magyar iskolában végezte:
Erdélyi, Bíró Lászlóné, és Prejter Ilonka
tanítók keze alatt. Akkor két összevont
osztály működött, az 1-2 és a 3-4 osztá
lyok. Fiatal korában Bíró László lelkész
színjátszó kört vezetett, melynek tagjai voltak: Jani Árpád, Molda Piroska,
Székley István, Czimbor Anna, Bencze
Samu, Kovács Anna, Dávid Pista, Tomos Ilkó Anna (az én édesanyám),
Sorbán Gyula, Jakab Ilonka, Türkösi István és Török Sára. 1938-ban,
többször is előadták az Énekesmadár,
és a Gyimesi Vadvirág színdarabokat.
A második világháború alatt, 1943-ban
Sorbán Gyula 34 hétfalusi barátjával
átszökött Kökösbe. Az Epresaljáról indultak a cserepes csűrtűl, egész éjszaka gyalogoltak, és reggelre átértek
Bikkfalvára. Itt őket a csendőrség két
szekérrel Sepsiszentgyörgyre vitte a
kémelhárításra, innen Sorbán Gyula egy hétre Marosvásárhelyre került
Sorbán Margit bolgárszegi rokonához.
Innen Maksára, a Sorbán rokonai
(Etus) malmához jöhetett le. Kökösben
a menekültek meglátogatták egykori
tanítójukat Erdélyit, aki őket piros hagymával, szalonnával és házi kényérrel
kínálta, a finom szilvapálinka után. Mindenik diákjára emlékezett. Következett
Szentivánlaborfalva, persze itt is a malom, majd Kézdivásárhelyen a Bucs
János malma, ahol összebarátkozott
Dragomir Simon gépésszel és Hatházi
Károly irodamunkással. Itt dolgozott
Pál Ferenc a csernátfalvi malom mindenese, valamint Csere János Türkösből. A Kézdivásárhelyen működő Bucs
József malmához 36 község tartozott,
mindig szekérsorok várakoztak az
őrlésre. Ezt a malmot József apósa Pál
Ferenc építette újra. A Magyar kormány
a Dél-Erdélyi menekülteket Sepsiszentgyörgyön is besorozta, ide igyekezett
Sorbán Gyula is, hisz minden vágya az
volt, hogy magyar katona legyen. De
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mire beért Kézdiről a sorozást lekéste,
és így visszahelyezték a Bucs malomhoz. Bucs Bálint malma Szentivánlaborfalván volt egy komoly gazdaság
közepén, ott is dolgozott Sorbán Gyula. A magyar kormány 50 vagon buzát
küldött le a hadseregnek Kézdivásárhelyre. De mindez orosz kézre került, a
front átvonulása miatt. Autókkal fuvarozták a búzát, mert a Feketeügyön a hídat
felrobbantották. Napi három vagon búzát
őröltek. Mindkét Bucs fiú néma lányt vet
feleségül, és szép családi életet éltek. Az
oroszok elől Bucs József Bitára menekült,
a malmát egy Séra nevezetűre hagyta.
Mivel hozzá volt szokva a sok pénzhez,
a szocilalizmus első éveiben hamísitott.
Elfogták és 20 évre ítélték. Jó magatartása miatt 10 év után szabadulhatott,
de örömében szívinfarktust kapott, és a
börtön kijáratánál meghalt. A hétfalusi
menekültek egy része 1945-ben hazajött,
nemsokára Sorbán Gyula feleségül vette
Molnár Annát (1928. január 15.–1992.
augusztus 24.), és megszülettek gyerekei Magdolna (1950. október 13.) és
István (1953. november 28.).1945-ben
Hétfaluban nagy szárazság volt. A Sorbán család pityókát vitt Maksára, az ottani rokonok pedig helyette szénat adtak,
így tudták kiteleltetni az állatokat. A kö
vetkező években a pityókát Havasalföldre
szálították, és helyette kukoricát hoztak.
Sorbán Gyula is ezt a csángó utat járta fuvarosként, hisz a malmot működtetni kellet. Első nap leértek Baicoi-ba, második
nap Ploiesti-re, megtörtént a csere, majd
ugyanúgy vissza.
A következő malom tulajdonosa
Pünkösti Mihály (1900. augusztus
13.–1987. március 28.) volt, akinek
malma vízimalomként működött, és az
1920-as években épült. Felesége Gó
cza Anna volt és két gyerekük született:
Pünkösti Mihály (1925. szeptember
7.–1992. január 4.) és Pünkösti (Köpe)
Anna (1923. július 5.–2002. június 19).
Köpe Anna részéről nem maradt utód.
Pünkösti Mihály felesége Maróti Sára
(1939. április 1.–1972. december 24.)
volt, és két gyerekük született: Pünkösti
Zsuzsa (1959. október 5) és Pünkösti
Mihály (1962. szeptember 7.). Ő sem
volt rokon a háromfalusi Pünköstiekkel.
A következő malom pedig az Islik
Jenőé volt. Islik Andrásnak és Dávid
Annának négy gyereke született: Annus, Ida, Irén és Jenő (Csanádpalota,
1916. november 8.). A család komoly
gazdasággal rendelkezett: 3 bivaly, 4
hajtómarha, 10 disznó, 140 bárány, 8
hektár szántóföld és kaszáló. Kijárta
Felszegen az elemit, majd a polgári 3
osztályát végezte el, mert a román állam megszüntette a magyar iskolát. 12
éves korában, már a szolgálóval tél idején részt kellet vállalnia a fakitermelésből. Kónicával behúzatták a méterfát a
kaszálóba, és ez idő alatt télen az ott
készített kalibában aludtak. 13 éves,
amikor szülei mészárosnak adták Kiss
András mellé, aki majd a sógora lesz.
Négy hónap inasság után már önállóan
vágta a juhokat, disznókat, marhákat,
húsúkat és bőrüket feldolgozta. Három
évig inaskodott, de szülei hazahozták,
mert az apja egyik lábára rokkant volt
és egyedül nem bírta a gazdaságot
vezetni. 1938-ban a saját lovával be
vonul román katonának, „schimbaş”
lesz. Nemsokára építőtelepen nehéz
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Sorbán Gyula,
Kézdivásárhely, 1943. június 1.
munkára osztják be. A frontra készítik, de ez elől Magyarországra szökik
1942-ben. Budapesten dolgozik. 1944ben magyar katonaként a nyugati frontra kerül, majd Nürnbergbe, ahol az
amerikaiak bombázták ezt a várost.
Ő több mint 300 bombázást élt túl.
1945. június 29-én amerikai fogságba
kerül, lágerbe zárják, majd kivitték két
hétre Párizsba, innen Le Havre-be is.
Az amerikaiak jól bántak velük, napi
három étkezés, csokoládé, rágógumi,
borotvakészlet, luxus szappan stb. Itt
nem létezett tetű. 1946. január 23-án
szabadult a fogságból, Párizsból Auszt
riáig személyvonattal jött. Ott volt az
amerikai-orosz határ. Magyarországra
már marhavagonokban szállították.
Budapesten maradt egy hetet, majd
Nagyváradon három napig kaszárnyába zárták, és megkezdődött az átvizsgálás. Végre március 10-én haza ért,
persze amerikai katona ruhában. Nagy
volt az öröm, hisz mindenki úgy tudta,
hogy a háborúban elveszett. Az anyai
Dávid nagymama neki adja az 1900ban épült családi vízimalmot. Ebben
darát és kukoricát őröltek. 1918-ban
meghalt a Dávid nagyapja, a család
bérlőknek adta ki, akik a világháborúig
tönkre tették a malmot. 1946-ban vett
egy régi hengert Uzonból egy Szebeni
nevezetű molnártól, majd egy 10 lóerős
villanymotrot, alkalmazott egy molnárt,
a Schiel gyártól szerződéssel megkapott egy hengert, egy koptatót, és egy
sík szitát, amikkel 1952-ig dolgozott.
1948-ban letette a molnár mester vizsgát, egész Hétfaluból csak neki volt
meg. 1952-ben kulákként Erzsébetvárosba deportálták, ahol két hónapot
rakodómunkásként
dolgozott
egy
építőtelepen. Majd áthelyezték molnárnak az állami malomba, ahol 24 órát
dolgozott a 24-el. Hivatalos fizetése
230 lej volt, de mellette 3000 lej zsebpénzt is kereset néha. Édesanyját a
milicia hurcolta, és állandóan a padlót
mosatták vele. Megúszta az államosítást. Édesapja meghalt 1951-ben,
majd 1955-ben édesanyja is meghalt.
1955-ben elbontotta a régi malmot,
csak a négy fal maradt meg. Minden
ingatlanját eladta, és a kapott pénzt a
új malom építésébe fektette, ami 1958

tavaszán megindult. Fogadott egy molnárt, éjjel-nappal dolgoztak. Reggel
5-től, este 10-ig a malomból ki se jöttek.
1958 novemberében nősült. 1982-től a
malmával a kollektív gazdaságnak kellett dolgozzon, csak így menthette meg.
Végre 1987-ben kikerült a kollektív gazdaság kötelékéből. 40 év kommunizmus
alatt, állandó házkutatás, folyamatos
zaklatás volt a sorsa Islik Jenőnek, mert
ő volt az egyetlen malomtulajdonos,
aki meg tudta tartani malmát. A mások
bezárták, vagy eladták malmukat. 1966
februárjában letartóztatták, egy hónapig
fogva tartották, vallatások tömkelege,
mindennapos jegyzőkönyvek idegromboló munkája se törte meg. Nem kaptak
semmi bizonyítékot, ki kellet engedjék.
Következett Rab Sándor ványolója,
ami még az 1851-es években épült, de a
történelem folyamán sokszor cserélt gazdát.
Az Epresalján (Egresaly) ismert volt
a Jani Mihály malma. Ez egy nagyon
régi működőképes malom volt. Ezt a
Felső-Epresalja malomárka működtette, amit a Tatrang vízéből csapattak,
egy mesterséges árok ásásával. Az
1860-as években Török János volt a
tulajdonosa, majd az Antal nagyszülőktől átvette Jani Mihály (1902. december 11.–1968. augusztus), és neje
Tóth Kata (1905. április 29.–1991.
február 15.). Tóth Kata születésekor
apja Tóth István 37 éves volt, anyja
Pajor Kata pedig 27. Négy gyerekük
született: Csabai Anna (1925–2011),
Bogdán Irén (1928–1984), Jani Zoltán
(1929–2005) és Huszár Katalin (1936.
április 24.). A két köves malom darát
és puliszka lisztet őrölt. Új hengereket
vásároltak, francia követ és finomlisztet is őröltek. 100 kg búzáért, 56 kg
búzalisztet, 10 kg finomlisztet és 22
korpát adtak. Fűrészgyár is működött,
nappal a fűrészgyár dolgozott, éjszaka
pedig a malom. Bodza, Tatrang, Kökös
lakosainak zöme ebben a malomban
őröltetett. Sokszor 8–10 szekér állt
sorba, a fészerbe asztagok voltak, a
zsákolóban éjszakai-nappali váltás volt.
Sajnos 1962-ben bezáratta a rendszer
a malmot. Itt voltak a Tatrang vizén a
Városkert mellett a gerebék, ami nem
volt más mint a Tatrang vizén egy oszloprendszer, amin egy palló volt. Az
erdőn kitermelt rönköket leúsztatták a
Tatrang vizén, és itt a gerebék mentén
horgokkal felszerelt emberek kifogták a
rönköket, a parton nagy halomba rakták, majd a szekeresek szállították a
fűrészgyárakhoz. A Jani Mihály malma
mellett egy régi ványoló is működött,
ami még ma is megvan.
A másik ismert malom a Csabai
János kőmalma volt, amit az Alsó-Epresalján ásott malomárok működtetett
a Tatrang vízéből. Ez is az 1800-as
években épült, de 1900 körül vásárolta
meg Csabai Vajda András (1879–1930)
és neje Csere Ilona (1888–1955). Öt
gyerekük született: András (1915. augusztus 26.–1989. március 16.), János
(1920. március 27.–2002. február 7.),
György (1922. március 10.–1993. július 30.), Sára (1926, október 30.–2009.
március 5.), és Mihály (1929. augusztus 8.–2000. december 1).
(Folytatása a 4. oldalon.)
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Dr. Kovács Lehel István
m é ltat á s a

Kedves Felebarátaim!
Szeretettel köszöntelek.
Kovács Lehel István mai méltatásához
háttérként azt a Hétfalu-címert ajánlom,
amelynek létrejöttében lényeges sze
repe volt a méltatottnak. E világ pon
tosan körülhatárolt, idődimenziói ér
zékelhetőek, célérzékeny, határozott
értékrendszert szab meg. E címer által
jelölt világba született bele 1975. január
21-én Kovács Domokos és Piroska
Magdolna első gyermekeként. Testvére
a pszichológus Krizbai Tímea. Fele
sége a képzőművész Tomos Tünde.
Gyermekei: Eszter Apolka, András Apor
és Árpád Apold.
Tanulmányait a szülőhely vonzás
körében kezdte, majd a brassói érettségi után Kolozsváron szerzett informatikus és informatika tanári oklevelet
1997-ben. Itthon szerzett tudását a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen egészítette ki. Kolozsváron tett
magiszteri vizsgát 1998-ban, a doktori
fokozatot pedig 2006 nyarán szerezte
meg. Időközben szakmai érdeklődése
kiegészült a politika tudománnyal:
politikai szakértést tanult a Budapesti Közgazdaságtudományi és Állam
igazgatási Egyetemen.
1991-től brassói diákként matematika versenyeken I–III. helyezésekkel
próbálgatta és bizonyította képességeit
a Wildt József, Székely Mikó, Márton Áron Matematikai Versenyeken,
a Bolyai János Emlékversenyen, a
Magyar Matematikai Versenyen, és
már számítástechnika versenyeken
is megmutatkozott. Egyetemistaként
tovább tágult tudományos érdeklődési
köre. 87 előadást tartott magyar, angol és román nyelven Kolozsváron,
Szegeden, Illyefalván, Félixfürdőn,
Marosvásárhelyen, Visegrádon, Eger
ben, Békéscsabán, Debrecenben, Ko
vásznán, Csíkszeredán, Szovátán,
Négyfaluban, Csíksomlyón, Buenos
Airesben, Segesváron, Siófokon, Har
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gitán, Budapesten, Szabadkán, …
Szakmai előmenetele töretlen.
Már 1993-ban kipróbálta, hogyan
szerkesztik az Octo-gont, 1998-ban a szINFonia Matek Infót, 1999-ben a FIRKÁT.
2004-től 10 konferencia kötetet, szakkönyvet illetve szakfolyóiratot lektorált.
17 tudományos konferencián, rangos
versenyen szakzsűrizett.
1998-tól 59 szakdolgozatot irányított.
Szerkesztőként 60 könyvet, folyóiratot, naptárat, oklevelet, arculattervet
dolgozott ki.
1998-tól 22 szakmai versenyt, tábort,
konferenciát szervezett.
Nemzetközi szinten is felfigyelhettek
rá: 2010-ben Hantz Péter, Kovács Lehel István, Peter Huber, Brassai Sándor
Tihamér: Oktatás hatékonyságának
növelésére szolgáló berendezés című
munkáját aranyéremmel jutalmazta
a 38. Genfi Nemzetközi Találmányi
Szalon.
36 szoftvert, honlapot és alkalmazást
dolgozott ki, 7 szakkönyvet írt, 12 elismert kiadónál megjelent, nemzetközi
adatbázisban indexelt cikke van, 143
tudománynépszerűsítő cikke, 2 állandó
rovatot vezet a Firkában.
Kutatási területei: fordítóprogramok,
értelmezők, programozási nyelvek,
funkcionális nyelvek, objektumorientált
nyelvek, logikai rendszerek; mestersé
ges intelligencia; kognitív nyelvészet;
rendszerelmélet; számítógépes grafika;
számítógép hálózatok.
Térjünk vissza Hétfalu címeréhez! Ez
a kis-világ benne van a hajdani Brassó
vármegyében, a vármegye a királyságban… Az így is kirajzolható értékrend
több dimenzióban is működött, máig
érvényes változatokkal. Ezekben korunkban is számtalan feladat jön létre,
melyekhez valamilyen módon viszo
nyulnunk kell.
A hatékony viszonyulásokat minta
ként rögzíti a történelem:
Apáczai Csere János.

Orbán Balázs.
Zajzoni Rab István.
Kovács Lehel István feladatkeresgéléseit is a szülőföld szeretete
határozza meg. E kisvilág ismeretét
elkötelezetten próbálja hitelesen újrarendszerezni korunk fontos eszközajánlata, az informatika segítségével,
és kísérletezgetve próbálja ki e modell
működését is.
Kovács Lehel István szakmai tudása
a közösségszolgálatot időszerűsíti: valamiféle gyakorlati honismeretet művel,
a¬mely¬hez összes eddig kipróbált és/
vagy jelenleg is érvényben lévő szerepköre közül a legmegfelelőbb az EKE
országos szervezetének 2015. március
28. óta betöltött elnöki tisztsége.
Akárcsak szakmai téren, a közéletben
is fokozatosan, sok területen és folytonosan gyűjti az alkalmazható tudást
és tapasztalatokat: Négyfalusi Márton
Áron Kolping-Család, Kolozsvári Ma
gyar Diákszövetség, Romániai Magyar
Demokrata Szövetség, Erdélyi Ma
gyar Műszaki Tudományos Társaság,
Magyar Ifjúsági Tanács, Magyarok
Világszövetsége, a Romániai Ma
gyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók
Szövetsége, Farkas Gyula Egyesület
a Matematikáért és Informatikáért,
Századvég Politikai Kerekasztal, Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság
– ügyvezető elnök (2001-), Neumann
János Számítógép-Tudományi Társa
ság, Kriza János Néprajzi Társaság,
Bolyai Kezdeményező Bizottság, Zaj
zoni Rab István-díj Bizottság, Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács, Szent László Alapítvány, Magyar Tudományos
Akadémia Köztestülete, Magyar Polgári
Párt, MITIS Matematika Informatika
Egyesület, Erdélyi Kárpát Egyesület, a
Hétfalu című független művelődési és
helytörténeti havilap, az Erdélyi Gyopár,
Zajzoni Rab István Középiskola Iskolai
Szülőbizottsága, ez iskola vezetőtanácsa, egyesület az Erdélyi Szórványma
gyarságért, Erdélyi Magyar Néppárt,
Négyfalu Vá-rosi tanácsa, a Négyfalusi
Tanács Oktatási és Kulturális Bizottsága.
E rendkívül színes palettán a legtöbbben közös szín az oktatással, és az iskolai és a népneveléssel kapcsolatos.
Ha számba vesszük Kovács Lehel
közírói munkásságát, körvonalazódik, mit tart legfontosabbnak e téren:
a vallásgyakorlat közösségalakító és
megtartó erejét. Lásd: Szent Mihály
oltalmában – a türkösi római katolikus
egyházközség története, „Uram, te
voltál hajlékunk nemzedékről nemze
dékre” – a bácsfalusi evangélikus egy
házközség története.
Az iskolát. Lásd: Kovács Lehel István,
Sipos Gaudi Enikő: Volt egyszer egy
iskola... – a hosszúfalusi fafaragászati
iskola története.
A nép hiteles vezetőit, és a minta
értékű életpályákat: 56 bácsfalusi,
„Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről
nemzedékre”.
Az anyanyelvet mint a közösség
hatékony kommunikációs lehetőségét:
Hétfalusi csángó tájszógyűjtemény.
A térben és időben kibontakozó
környezet ismeretét: Brassó magyar
közterületnevei.
A múltunk is környezetünkhöz tartozik, csak nem térben, hanem időben
bontakozik ki.
Rendkívül gazdag közírói munkájának zöme az általa szerkesztett lapokban válik hatékonnyá: Hétfalu, Encián,

Erdélyi Gyopár. Több-száz írásában
közérthetően közelíti meg a kiválasztott kérdéseket: gyógyírt kínál a feledés
ellen a gyöngülő közösségi emlékezet
működtetésére, gondokra figyelmeztet,
lehetőségeket keres.
Kedvenc elfoglaltságai csak árnyalják a szakma és közszolgálat területein
körvonalazódó képet: számítógépek,
programozás; olvasás, kirándulás, bé
lyeggyűjtés; fafaragás, bútorkészítés;
politika, civil szerveződések; Hétfalu
helytörténete és néprajza; fényképezés,
filmezés; a matematika és a számítástechnika története; logikai játékok,
feladványok, feladatok; íjászat, honfoglalás kori eszközök és fegyverek.
Az eddig méltán nekiítélt díjak egy szép,
gazdag és a továbbiakban is ígéretes
erdélyi értelmiségi pályát jelölnek:
2005: Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest: 2. díj a Hétfalusi
csángó tájszógyűjteményért.
2006: Sepsiszéki Magyar Polgári
Szövetség, Sepsiszentgyörgy: Wass
Albert-díj – a Bolyai Egyetem visszaál
lításáért tanúsított elkötelezettségéért.
2006: Julianus Alapítvány, Csíkszereda: Julianus-díj – a magyarság érde
kében hivatástudattal végzett munkás
ságáért.
2006: Basa Tamás Gazdasági
Művelődési Egyesület, Zabola: Nemze
ti önazonosságunk védelmezője cím.
2010:
38.
Genfi
Nemzetközi
Találmányi Szalon: Aranyérem – Az
oktatás hatékonyságának növelésére
szolgáló berendezés című találmányért.
2011: Erdélyi Kárpát-Egyesület: Or
bán Balázs díszoklevél – Publicisztikai
tevékenységeddel
lelkiismeretesen,
önzetlenül támogattad egyesületünket.
Köszönetet mondunk közösségünk és
a természet iránti elkötelezettségből
végzett nemes szolgálatodért.
2012: Brassaï Társaság: Brassaï-díj
– oktatói, művelődési és honismereti
munkásságáért.
2013: Erdélyi Kárpát-Egyesület:
Tavaszy Sándor díszoklevél – Honis
mereti munkáddal, túrák és előadások
szervezésével lelkiismeretesen, önzet
lenül támogattad egyesületünket. Kö
szönetet mondunk közösségünk és a
természet iránti elkötelezettségből vég
zett nemes szolgálatodért.
2014: Anyanyelvápolók Szövetsége,
Budapest, „Élő táj-nyelvek. A magyar
nyelv táji gazdagsága” pályázat: 1. díj
(felnőtt kategória) a Hétfalusi csángó
tájszógyűjteményért.
*
A most, 2015. szeptember 27-én
átadott Zajzoni Rab István-díj mellé
kérünk Kovács Lehel István családjára, munkájához áldást, hogy élete és
pályája mindannyiunk hasznára és saját örömére kiteljesedjen.
Személyesen és kissé önzőn pedig
azt kívánom, hogy barátságunk tovább
is működjön.

* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság – © HMMT, 2015. * ISSN 1582-9006 *
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A Brassó

vidéki szakok-

tat á s e l ő z m é n y e i
(Folytatás előző lapszámunkból.)
Épületasztalosságból készített mun
kák: 12 ajtó (vésett és lécajtó), ajtókoszorú, ablak, falvért, csigalépcső tömör
orsóval és bejáró fülkével, létra, korlát
(A brassói magyar királyi állami közép
faipariskola tízedik értesítője az 1894/5.
tanévről. Orbán Ferenc, igazgató.
(szerk.), Brassó 1895: 64.old.).
Minden növendék használatra kapott:
1. Az asztalosság tanulásához
szük
séges 34 szerszámot, s emellett
szükség szerint használhatta a közös
szerszámokat is.
2. Az esztergályozás tanulásához
szükséges esztergapadot, és emellett
szükség szerint használhatta a közös
szerszámokat is.
3. A faragás tanulásánál 1 faragópa
dot, 35 vésőt, 1 körzőt, 1 fabunkót, 1
padseprűt (A brassói magyar királyi
állami közép kereskedelmi és közép
ipariskola I-ső értesítője az 1885/6-ik
tanévre. Orbán Ferenc, ideiglenes igazgató. (szerk.), Brassó 1886: 41.old.).
Az iskola technológiai szertárának
leltára:
1. 36 féle övényi és állati színanyag.
2. 60 féle só és egyéb ásványi anyag.
3. 17 féle sav és egyéb folyadék.
4. 28 féle gyanta és lakk.
5. 7 féle faköszörülő anyag.
6. 15 féle olajfesték.
7. 17 szemléltető tábla. Műszaki és
növénytani fagyűjtemény (Uo. 75.old.).
Minden tanulónak volt egy a fegyelemmel kapcsolatos ellenőrzési naplója: Leltár, Munkadarab és munkaidő,
Magaviselet, Ügyesség rovatokkal.
A közép ipariskola I. éves növendékei
a következő tantárgyakat tanulták: magyar nyelv és ábrázoló mértan, számtan,
ásványtan és mértan, természettan.
Az osztálylétszám 1885–1895 között
4 és 14 között ingadozott. A három
évfolyamon a 10 tanév alatt 189-en
végeztek, ebből 41 Brassó városi, 24
Brassó megyei és 121 más megyéből
való. Ezek az adatok arról árulkodnak,
hogy az iskolahálózat kiépítésekor az illetékesek nem településekben, hanem
nagytérségben gondolkodtak. Ekkor
kezdtek kialakulni az iskolavárosok,
amelyek a saját és megyéjűk szakemberszükségletén kívül a beiskolázás
50-60%-ban más vidékek szakemberképzését is szolgálták (A brassói
magyar királyi állami közép faipariskola
tízedik értesítője az 1894/5. tanévről.
Orbán Ferenc, igazgató. (szerk.),
Brassó 1895: 39. old.).
Az 1883/1 törvénycikk szabályozta a
szakiskolák végzetteinek elhelyezkedési lehetőségeit.
Például:
1. A posta szaknál: posta-főtiszti, tiszti
és gyakornoki minőségben;
2. Pénztári szaknál: központi állam
pénztári, adó- és határvámhivatali tisztviselő, köztörvényhatósági pénztárnok,
alpénztárnok és könyvvezető, gyámi
pénztárnok, az állami hidaknál pénztárnok és ellenőr;
3. Zálogházaknál: igazgató, ellenőr,
könyvelő, pénztárnok és ellenőrzési
számtiszt; stb.
Az 1895-ben Brassó polgári népes
ségének 21,89%-a iparral, 3,7%-a ke
reskedelemmel foglalkozott. A város
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30739 főnyi lakosságának oktatási igé
nyeit 10 középfokú intézet elégítette
ki: 3 főgimnázium, 3 reáliskola, 2 kereskedelmi szakiskola, és 1 közép faipai
iskola (Uo. 6. old.).
A közép kereskedelmi iskola első
osz
tályába azokat vették fel, akik a
gimnázium, a reál vagy a polgári iskola 4. osztályát sikerrel elvégezték, vagy
akik legalább 14 évesek, és ezekben
az osztályokban tanított tantárgyakból
sikeres felvételi vizsgát állottak ki.
Felvételkor 2 forint 10 krajcárt, az iskolai értesítő kiállítási költségeibe és az
ifjúsági könyvtárra 1 forintot, egész évi
tandíjra pedig 18 forintot kellett fizetni
(A brassói magyar királyi állami közép
kereskedelmi és közép ipariskola I-ső
értesítője az 1885/6-ik tanévre. Orbán
Ferenc, ideiglenes igazgató. (szerk.),
Brassó 1886: 43. old.).
A Közép kereskedelmi első osztályában tanult tantárgyak: magyar
nyelv, természettan, kereskedelmi ismeretek, francia nyelv, német nyelv,
történelem, földrajz, vegytan, algebra.
Ezekből a tantárgyakból nyílt évzáró
vizsgákon kellett bizonyítaniuk a tanulóknak. A magyar nyelvtant heti 3
órában tanulták a következő tanterv
szerint:
A./ Irálytan (Stilisztika). Az egyszerű
irály kellékei, u.m. kifejezési helyesség,
különös tekintettel a germanizmusok
elkerülésére, a világosság, szabatos
ság, választékosság és változatosság.
B./ Okiratok. 1. A nyilatkozatok; 2. A
szerződések; 3. A váltók.
C./ Ügyiratok. 1. Üzleti levelek, stb.
Brassóban a 19. század végén a
magyar iskolahálózat felsző szintjét
az 1837-től működő római katolikus
főgimnázium, az 1884-ben alapított
felső kereskedelmi és az 1885-ben
létrehozott
főreáliskola
jelentette.
Ezt egészítette ki a legalsó szintként az 1886-ban EMKE-óvodákként
indított, 1892-ben államivá alakult
óvodahálózat.
Az állami felső kereskedelmi iskola
A felső kereskedelmi iskola háromévi
tanfolyamból állt, és célja az volt, hogy
általános műveltség mellett olyan szakismereteket tanítson, amelyek alapján
valaki kereskedő lehet, vagy nagyobb
kereskedőházaknál, pénz-, ipar- és forgalmi vállalatoknál tisztviselő.
Rendes tantárgyak: vallástan, ma
gyar nyelv és irodalom, német nyelv,
francia nyelv, földrajz, történelem,
mennyiségtan és politikai számtan,
természettan, kereskedelmi számtan,
irodai munkálatok, könyvviteltan, ke
res
kedelmi levelezés, kereskedelmi
ismeretek, közgazdasági ismeretek,
jogi ismeretek, vegytan és áruismeret
és szépírás; rendkívüliek: egy negyedik nyelv, gyorsírás, vegytani gyakorlatok, társalgási gyakorlatok az idegen
nyelvekből és torna, játék. Intézetünkben negyedik nyelvként a román nyelv
taníttatik (A brassói magyar királyi állami felső kereskedelmi iskola értesítője 1904–1905 tanév. Orbán Ferenc
(szerk.), igazgató, a Ferenc Józsefrend lovagja. Brassó, 1906: 25. old.).
Az intézetbe az léphetett (Csak az in-

tézet alsó osztályába lehetett belépni.),
aki a gimnázium, a reál- vagy a polgári
iskola 4 osztályát sikerrel elvégezte. A
tizenhét évnél idősebb tanuló felvételét
a tantestületre bízták. A felső osztály
elvégzése után az érettségi vizsgával
lehet befejezni a felső kereskedelmit.
Az írásbeli vizsgákat május második
felében, a szóbeliket júniusban tartották, a pótló és a javító vizsgákat
szeptemberben, illetve decemberben.
Írásbeli tárgyak:
1. magyar nyelv és irodalom,
2. német nyelv,
3. francia nyelv,
4. kereskedelmi levelezés,
5. kereskedelmi számtan,
6. politikai számtan,
7. könyvvitel.
A szóbeli vizsga tantárgyai:
1. magyar irodalom története az írás
művek elméletével,
2. vegytan és áruismeret,
3. jogi ismeretek,
4. közgazdasági ismeretek,
5. történelemből: a magyar nemzet
története és a kereskedelem története,
6. kereskedelmi földrajz.
A felső kereskedelmibe sok más
lakhelyű tanuló jelentkezett, akik
számára bentlakást működtettek. A
bentlakás rendje:
Felkelés: nyáron 5, télen 6 órakor.
Utána fél óra alatt mosdás, ágyvetés.
½7 -ig előkészület az iskolai tantár
gyakra.
½7 -kor reggelizés, utána 7-ig szórakozás.
7-től 12-ig előadások az iskolában.
12 óra 10 perctől ebédelés.
½2-ig szórakozás.
½2-től 2-ig előkészület az iskolai
tantárgyakra.
2-től 4-ig előadás az iskolában.
4-kor uzsonna.
4 és 5 között séta a városban vagy
otthon szórakozás.
5-től 7-ig előkészület az iskolai tár
gyakra.
7-től vacsora.
8-ig szórakozás.
8-tól 9-ig előkészület.
9-kor lefekvés (A brassói magyar
királyi állami felső kereskedelmi iskola értesítője 1904–1905 tanév. Orbán
Ferenc (szerk.), igazgató, a Ferenc
József-rend lovagja. Brassó, 1906: 60
– 61.old.).
A gyorsírásból tanítandó anyag:
Az összes magán és mássalhangzók
tárgyalása az ide vonatkozó jelényekkel
(jelekkel), s a megfelelő példák begyakorlásával. Mássalhangzók kettőzése;
mássalhangzói torlódások egyes esetei. Magánhangzók önálló jelölése.
Hangrendmegszakadás.
Hangzóil
leszkedés. Rövidítések ragokra és
képzőkre. Számnevek rövidítése. Idegen szók és tulajdonnevek jelölése.
Egyszerűsítések (A brassói magyar
királyi állami felső kereskedelmi iskola
értesítője 1904–1905 tanév. Orbán Ferenc (szerk.), igazgató, a Ferenc Józsefrend lovagja. Brassó, 1906.).

Dr. Bencze Mihály
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(Folytatás a 2. oldalról.)
Darát és kukoricalisztet őröltek, saját
szekereikkel gyűjtötték be a gabonát,
őrlés után szintén csak ők szállították
házhoz. A malom 1930-ban leégett,
de sikerült emberfeletti erőfeszítéssel
újra építeni. Ebben az évben meghalt Csabai Vajda András, és a malom
működtetését fia ifj. Csabai Vajda András vette át, aki majd feleségül vette
Lőrincz Ilonát (1917. június 30.–1992.
július 22.), aki Lőrincz István (sz. 1892)
és Mária (sz. 1882) gyereke volt. Gyerekeik: András (1941–1991), István
(Czimbor) (sz. 1941), Mihály (1944.
január 3.–2011. február 2.), és György
(1947. március 8.) még segítettek a
gazdaságban, de a malom csak 1962ig működhetett, amikor a kollektivizálás
megszüntette.
Pürkerecen Rab Samu (1852. január
30.–1922. február 2.) malma volt ismert. Rab Samu 1883-ban nősült,
feleségül vette Barti Katát (1863. október 18.). Ilona (1885. május 5.) lányát
a zajzoni Pünkösti János (Tatrang,
1881. november 5.–1947. február 7.)
vette el, és átkölteztek Zajzonba a
Kicsizajzon utca eslő házába, ahol a
malmuk az 1800-as évektől működött.
A Pünköstiek uzoni eredetűek, és ősi
székely-szkita eredetre utal e családnév. Ez a Pünkösti vonal rokonságban van Zajzoni Rab Istvánnal is. Rab
Samu szülei Rab Sándor és Forizs
Anna voltak, míg Barti Kata szülei Barti
Márton és Sipos M. Kata volt. Pünkösti
János nagysszülei apai részről Pünkösti György és Szász Éva voltak, Pünkösti János apja Pünkösti János (Zajzon,
1857. március 2.), anyja pedig Székely
Sára (Tatrang, 1856. január 14.) voltak. Székely Sára szülei pedig Székely
György és Vajda Kata voltak. A Zajzon patakából csaptatott víz az Erdőlő
utcán jött le egy csatornán, átvágva a
Tompa tábort. Vízimalom volt. Pünkösti
János az első világháborúban a brassói
Hosszú utcai tűzérkaszárnyában szolgált a saját lovával. Pünkösti Jánosnak és Ilonának a következő gyerekei
születtek: Pünkösti János, Pünkösti
Mihály, Pünkösti Samu, Pünkösti György, Pünkösti András, Pünkösti Ilona. Dr.
Pünkösti Mihály (1906. június 7.–1992)
a Székely Mikó Kollégiumot végezte,
majd Kolozsváron jogot tanult a Ferenc
József Tudományegyetemen. Ügyvéd
lett, a haditörvényszéken dolgozott,
majd 1930 körül Magyarországra telepedett, és feleségül vette Vadász Irénke Julianna (Debrecen, 1911. február
9) tanítónőt. Násznagyuk volt Jáni
Gusztáv vezérezredes, akinek felesége
Rab Ilona rokona volt. Pünkösti Ilona
(Tatrang, 1919. április 5.–Nyíregyháza, 1984. március 20.) feleségül ment
a kolozsvári Gere Zoltán ügyvédboj
tárhoz, majd ők is kitelepedtek Magyar
országra. Pünkösti Samu (Zajzon,
1908. december 23.–1981. március
23.) már 24 évesen megkapja apjától
Tatrangon a Nagymalmot (Fő útca 19).
(Folytatjuk.)
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