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Pürkerec, Pulchretia vagy Purpu
ra, Pürkeresse, Purcăreni. Falu
Bras
sótól 15 km-re keletre, a Zaj
zon-patak jobb partján. 1880-ban
2038 lakosából 1114 magyar, va
lamint 843 román anyanyelvű,
2002-ben 1427 lakosából 554
magyar. Száz évvel korábban 2092
személyből volt 1110 magyar. E
maroknyi magyar közösség ősi
népszokásokat éltet tovább ma is,
pedig nem könnyű az egykori szász,
s a mai román szórványban, egy
nagyváros árnyékában…
Vad dobbantások a levert havon.
Szótlan sikolyok, vérvörös lángnyel
vek. Mélyfekete árnyak a szürkületben. Vérfagyasztó maszkok: sastollak,
lószőr és disznófogak. Összecsapnak
a kardok. „Egy a kettüő, három…”
Négyen küzdenek életre, halálra. Szik
rát vetnek a kardok. Kongnak a kolompok. Végül a leggyengébb aléltan
zuhan alá. „Beliébujt az ördöng!” S a
kardok végighasítanak bőr, húst, csontot. Csak a halál tisztítja meg a lelket,
a testet. Felerősödnek a kolompok.
Ősi teremtő erőt idéznek. Hüvelybe a
kardokkal: eljött a korbács ideje. Vad
csattogások, hogy elűzzék a gonoszt,
s idecsalják a jót. Új, erős lelket a
feldaraboltba. A korbácsnyél ragaszt
ja össze a testet, gyógyítja be a sebet,
s egy utolsó hatalmas csattanás kergeti bele a lelket. A feltámadás isteni csodája. Új élet indul, új hit fakad,
melyhez már nem fér hozzá a gonosz. A beavatás megtörtént. A gyenge
erőssé, a fiú férfivá vált. „Mostan mán
szaladhat, mint a pusztai csitkuó!”
A kukák eme pantomim-játéka zárja a boricát, az ősi hétfalusi csángó
férfikörtáncot. Beavató rítus, mágikus cselekvés, szakrális rend. A Nap
újjászületésének szimbóluma. Az elő
készületek és próbák ádvent kará
csonyváró légkörében zajlanak. Ré
gen Aprószentek napján járták házról
házra, Brassó tanácsa azonban egy
csá
szári rendeletre hivatkozva 1764.
február 6-án betiltotta a boricát, így az
után csak titokban járták a farsang idején. Zajzoni Rab István kihalt szokás
ként írta le 1861-ben, de napjainkban
ismét reneszánszát éli.
A legények fekete vagy fehér posztóharisnyát, szürke vagy fekete szëttërt
viselnek. Fejükön báránybőr süveg,
melyet színes szalagok, árvalányhaj
díszít. Lábukon magas szárú csizma,
sarkantyúval, zörgőkkel, őrharangok-

kal felszerelve. Kezükben csákányt
vagy lapockát tartanak, melyen sajinka lobog.
A boricások sorban vonulnak be az
udvarra, elől megy a tebe, a fenyőt
tartó legény. A fenyőn aranyozott
gyü
mölcsök csüngnek. Ezt követi a
két-három cigány: egy furulyás, egy
he
gedüs és egy kobzás. Utánuk a
boricások serege, elől a két vatáffal .
Őket követik a kukák, akik játékukkal
igyekeznek megfelelő távolságban
tartani a tömeget. Leghátul jönnek a
kosa-rasok és nyáshordozuók , akik a
kapott húst, tojást, kolbászt, kenyeret
viszik. Ha a házigazda a kisebb házi
eszközök közül kint felejtett valamit,
és a kuka megtalálta azt, addig nem
adja vissza, amíg a gazda egy krajcárral ki nem váltotta. Az összegyűjtött
élelemből és pénzből este nagy mulatságot rendeznek. A táncosok a vatáfok irányításával járják a motívumok
gyarapodó ismétléséből (egyes, ket
tes, hármas és török borica) álló, jobbra-balra forgó körtáncukat.
Pürkerec neve először 1498-ban
szerepel egy II. Ulászló magyar király
által kiadott záloglevélben, bár a tele
pülés legalább 150 évvel idősebb.
Egyházközsége 1445-ig a csernátfalusi Szent Mihály eklézsiához tartozott.
A pürkereci anyaegyház 1447-ben ala
kult, s 1450 körül épült fel egy sziklás
dombon a Mária Magdolna tiszteletére
szentelt várfalas kis gótikus templom
(45,6480° É; 25,7870° K; 596 m). Ekkor hozzá tartozott Tatrang, Zajzon,
Bodola és Nyén is. Ez utóbbi kettő
1520-ban vált ki, Tatrang pedig 1686ban. Honterus 1544-es vizitációja alkalmával Pürkerecen iskolát és iskolamestert talált. Ekkor Háromfaluban
összesen 59 család élt, a lelkésznek
évi 10 aszpert, gabonát és tűzifát, az
iskolamesternek pedig évi 4 aszpert
és három kenyeret adtak. Hamarosan
a szász reformátor hatására a pür
kereciek is evangélikus hitre tértek át.
A középkori templom még ma is áll,
de sok bővítést, átalakítást szenvedett.
Kis szentélye őrzi a sokszögzáródás
formáit és félköríves diadalívét. Megmaradt a sekrestye is, de beépítették a
szentélybe. hasonlóan a hajó teréhez
kapcsolták a toronyaljat is. A templomot 1761-ben építették újra egészen
alacsony falakkal, pedig az erős várfal
többször is megvédte a falut a töröktől,
tatártól.
Az 1767-es nagy tűzvészben csak-
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Kossuthoz
Ne sírj, neked csak álmodban
meséltem, a forradalom,
Ne mondd, én mindig megértem, tetten
ér a gondolatom.
Csatát vívok a kegyetlen végzettel,
nézz szembe velem,
Hadd vesszek el, szívem igazát vérzi
testem és lelkem.
Arcod, látom a bánat tengere, fáradt
szemed lángol,
Könnyed hull, és fáj a tudat, idegen
föld téged ápol.
Gyere haza, ha nem, babérgirland visz
sok olajágat,
Tündérkertből rózsaszirom, elkészíti
fejpárnádat.
Nem hagyom, hogy egyedül légy,
együtt küzdünk, vigyél tovább,
Már érezlek, felhőkön száguldok,
légzésem szaporább.

nem a teljes falu leégett, a lángok
azonban a templomot nem érintették.
Ugyanebben az évben Bacsó Mihály
molnár és felesége orgonát ajándékoztak az egyháznak. 1778-ban tornáccal
bővíttették ki a templomot. 1793. május 30-án villámcsapás rongálta meg a
tornyot, s a kijavítás során egy „német
öllel” emelték azt meg. A munkálatokról pontosan beszámol a Deák
András lelkész írása, amelyet 1794.
július 8-án helyezett el a toronygombba. 1804-ben építették fel a papilakot.
1818-ban Zajzon is kivált, önálló egyházközség lett.

Homlokodon a mély árkok megteltek,
ömlik a bánat,
Hajammal törlöm, gyere haza,
felépítsük a várat.
Gyere velem, szeretned kell, és mar
adj végzetünkig itt,
Szemfedőd varrom, halkul a hangod,
mennydörgés se csitít.
Jöhet bármi, címered pajzsom, én nem
félek, már tudod,
Most még kérdezz, csak emlékezz,
mielőtt szemed lehunyod.
Talán láthatsz még valamit, Isten
ölelését érzed,
Elmondom, elsuttogom, égen-földön
szeretlek téged.
Szabadság, soha el nem hagylak,
kimondott szavamat hidd,
Öröklét hajnalán, ha kell bizonyíték,
szívemet vidd.
(Csernátfalu, 2015. július 30.)
A tanítói lakkal egybeépített új iskola
1834-ben nyitotta meg kapuit.
1848-ban 59 pürkereci ifjú vonult be
a 126. hétfalusi honvédzászlóaljba, s
vett részt a tömösi, mundrai, fogarasi
és szépmezői csatákban.
Az igen díszes községháza 1868ban épült.
1873–1883 között Véber György
brassói építész terve alapján majdnem teljesen átépítették, megnagyobbították a templomot, s a toronyba két
harangot szereltek. 1895-ben új papilakot építettek.
(Folytatjuk.)
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Mátyás Béla

A n é g y f a l u s i k u lt ú r é l e t
1974 októbere és 1980
májusa között

(Folytatás előző lapszámunkból.)
1977 nyarán az igazgató szerződést
kötött a nagyváradi Metropol rock-együt
tessel, annak vezetőjével, Virányi Attilával,
hogy néhány előadást tartsanak a mi
égiszünk alatt. Ezeknek a koncerteknek
a megszervezését és lebonyolítását rám
bízták. Én Bakó Árpád tanár segítségével
végeztem ezt a feladatot. Az ő autójával
mentünk előadásokat szervezni 1977.
június 15-én 2 előadás Bácsfaluban, június
16-án 2 előadás Kézdivásárhelyen, június
17-én 1 előadás Sepsiszentgyörgyön,
június 18-án 1 előadás Balánbányán, 1
előadás Gyergyószentmiklóson, június
19-én 1 előadás Brassóban, június 20án 2 előadás Szászrégenben, június 21én 1 előadás Marosludason, 1 előadás
Dicsőszentmártonban, június 22-én 2
előadás Meggyesen, június 23-án 1 elő
adás Erzsébetvároson, 1 előadás Segesváron.
Moldvában is szerveztem előadáso
kat. Ezekre feleségem volt kollégájával,
Flekkhammer Edével utaztam. 1978.
február 11-én 2 koncert volt Brassóban,
február 12-én 2 koncert Sepsiszentgyörgyön, február 13-án 1 koncert Tîrgu
Ocnán, 1 Dărmăneştien, február 14-én
1 koncert Comăneşti-en, február 15-én
2 koncert Bákóban, február 16-án 2
koncert Romani-ban, február 17-én 2
koncert Patra Neamţ-on, február 18-án
1 koncert Feketehalomban, február 19én 1 koncert Fogarason.
1978-ban néhány brassói műkedvelő kérésére színre vittük a Dankó
Pista című színművet. Sajnos a kezde
ményezők elképzelése más volt, ami
nem valósult meg. Az előadás három
előadást ért meg: 1978. június 8-án
volt a vizionálás, június 11-én a premier
Bácsfaluban, 17-én előadás szintén
Bácsfaluban. A következő 2 szombaton
az autóbusz volt foglalt, azután pedig
egyes szereplők voltak foglaltak.
1979-ben előadtuk Keller Dezső
Érdekházasság című egyfelvonásos
darabját. Ennek a szövegét szintén a
Szatmári Északi Színháztól kaptam
meg. A darabot előadtuk 1979. május
19-én és 26-án Bácsfaluban, június 16án Pürkerecen, 23-án Tatrangon, október 20-án Bácsfaluban, november 11én Zajzonban, 25-én Halmágyon, 1980.
február 2-án Uzonban, 9-én Kőhalomban, 16-án Homoródszentpálon, 17-én
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Oláhfalun, április 29-én Bácsfaluban.
1979. február 13 és 23-a között a
Metropol újabb turnéját szerveztük
meg és bonyolítottuk le: Négyfaluban
2, Kovásznán 1, Kézdivásárhelyen 1,
Sepsiszentgyörgyön 1, Dărmăneşti-en
1, Gheorghe Gheorghiu Dej városon 1,
brassóban 1, Târgovişte-n 1, Câmpina-n
1, Ploieşti-en 1 és Baróton 1 koncertet.
A Hajlik a rózsafa magyar népi együt
tes feljegyzett előadásai: Halmágy,
Fogaras, Feketehalom, Alsórákos (2),
Nagyajta (2), Vidombák, Málnás Kéz
di
vásárhely, Maksa, Uzon, Zágon,
Brassó, Négyfalu (2), Bodola, Mikefalva, Boiu, Segesvár. Az együttessel
sokkal több előadást tartottunk, de saj
nos, nem jegyeztem le mindeniket. Az
együttes állandó szereplői voltak: Gábor
Teri (míg el nem hagyta az országot),
Kocsis Margit, Floreascu Gréti, Vass
Károly, Ábrán Domokos. Mátyás Ilona
szavalt. Vendégszereplőink voltak a
Marosvásárhelyi Népi Együttes színé
szei: Szélyes Sándor (énekelt és mo
nológokat mondott) és Kerekes Tóth
Erzsébet (népdalokat énekelt), Ince
József és neje, Mária; Margarás István
és neje (a Brassói Dalszínház tagjai). A
Ki az úr a háznál című jelenetet előadta Mátyás Béla és neje, Mátyás Ilona.
Az együttes koreográfusa (táncmestere) Reiff István volt, aki akordeonon
is játszott; a többi zenész: idősebb és
ifjabb Nágel (hegedűsök), a Costea
házaspár (hegedű és cimbalom).
Meg kell jegyeznem, hogy az elmúlt
rendszerben minden tanügyi káder kö
teles volt kultúrmunkát végezni. Ilyen alapon működött a négyfalusi (akkor még
szecselei) Művelődési Ház román nyelvű
bábszínháza. Tagjai a négyfalu óvónői
voltak. Ez is az én hatáskörömbe tartozott. kezelték a bábukat, a szöveg pedig
magnószalagra volt véve. A bábjátékokat
Steciuc Valer rendezte és tanította be, a
Brassói Bábszínház igazgatója. A Hófe
hérkét sokszor adták elő: Bácsfaluban,
az Electroprecsízia Klubban, Bodolán,
Predeálon, Zernyesten, Zajzonban, Botfalun, Botfau-Gyártelepen, Kőhalomban,
a Bábszínházak Országos Fesztiválján
Câmpina-n. A csizmás kandúrt Négyfaluban, Brassóban, Câmpina-n és Ósáncon játszották.
Kultúrházi szolgálatom alatt be kellett
tanulni és hivatalos zsűri előtt kellett
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„2015 a külhoni magyar szakképzés
éve” pályázat keretein belül szervezték
meg a „Szorgos kezek, fürge lábak”
című tevékenységsorozatot, amelyen
a brassói 2-es számú Általános Iskola
és a 13-as számú óvoda diákjai vettek
részt 2015. májusa és decembere
között.
Az első tevékenység az óvodában
zajlott le, ahol a kisisko
lá
sok megismerkedtek az ovisokkal, és barátság
tappancsokat készítettek egymásnak. A
következő találkozáskor őszi termése-

ket, faleveleket gyűjtöttek a Cenk alatt.
Ezeket a karácsonyi díszek készítésekor használtuk fel.
A prog
ramsorozat karácsonyi kiál
lí
tással záródott.
A programot két óvónő: Hochbauer
Kata, Aliz Izabella, valamint két tanítónő:
Hochbauer Éva és Pajor Réka vezette.
A két intézmény között szoros kap
csolat alakult ki, amit a közeljövőben is
ápolni szeretnének.
Köszönet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek a támogatásért.

játszani a Megéneklünk Románia Fesztivál keretein belül bizonyos kortárs
témájú, politikailag elvárt versenydarabokat. Ezeknek csak a címét, íróját
és szereplőit említem:
Bútorozott szoba Zsombori Sándortól.
Szereplők: Mátyás Ilona, Glied Rezső,
Ghita László, Flekkhammer Edit, Páll
Irén és Mátyás Béla. Előadások és
versenyek: 1975. november 1-én és december 9-én Brassóban, 1976. március
7-én megyeközi verseny Fogarason.
A mester és tanítvány Méhes György
től. Szereplők: Mátyás Béla, Szén
János, Mátyás Ilona, Ghita László.
Előadás 1977 februárjában 3 majd
versenyelőadás Bácsfaluban.
Az idő árnyékában Tömöri Pétertől.

Előadások: 1978. december 9-én Fogarason. 1979. március 20-án Bácsfaluban. Szereplők: Mátyás ilona, Glied
rezső, Szén János, Páll Irén, Tóthpál István, Mátyás Béla, Sükösd Pál,
Kovács Mária, súgó: Sükösd Apollónia.
Nem felejthetem ki, hogy Dávid
János volt Bácsfaluban a Művelődési
Ház alkalmazottja tüzelői beosztásban,
Gáspár Lajos pedig már Csernátfaluban gépkocsivezető.
Mivel a nézeteltérésem támadt a Mű
velődési Ház igazgatójával, 1980 májusában felmondtam, és Brassóba jöttem
az IGIENA Kisipari Szövetkezethez kul
túrinspektornak. Ott már 1981-ben be
mutattuk ottani együttesemmel az Érdek
házasság című színművet.
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Száz évvel ezelőtti képes leve
lező lapok a család levelesládájában.
Egyre gyanakvóbban fogadom
a történelmet, mert az bizony
csak a megszűrt és értelmezett
valóság.
De a megélt időnek vannak i
lyen tanúságai, amelyek már

l a p o k

nem tagadják le, hogy cenzúrá
zottak.
Ha csak a képeket tesszük
egymás mellé, változatos a tartalom, de intézményes.
A feladó szövege és a címzett
teszik hitelessé. S ha tetszik,
ha nem a jövőnek, én hiszem a
nagyszüleim szavának igazát.
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