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v e r s e c i  K a r á c s o N y

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, eredményekben, sikerekben gazdag áldott új esztendőt kívánunk!

Aki nem tudja, hová kell mennie, ér-
deklődjön a versec@gmail.vil honlapján. 

Ha nem férsz hozzá, fordulj a postás-
hoz, aki régebben ilyen kérdésekben 
tájékozott volt, vagy a taxisofőrhöz, de 
másképpen is próbálkozhatsz. 

Legyél talpraesett! Nincsen messze, 
csak idejében kell indulnod.

Emlékszem az ajánlat időpontjára: 
2016 karácsonyán vagy életed bárme-
lyik ezt követő karácsonyán.

Érdekel, hogy kik lesznek még ott? 
Erről is van gondolatunk: H. F., akit 

egy ceruzaportré 42 évesen örökít 
meg, Kakujay Károly, aki tanfelügyelő-
ként a mostani Ziurelbe is megfordult, 
Virág Zoltán tanár, aki lehet, hogy Virág 
Klára nagyapja, Virág Klára és eddigi 
életedből a legjobb barátod. 

Velem a Szentkereszt kápolnában ta-
lálkozhatsz. Felismerhetsz.

S ha mégsem sikerül, keress a Szé-
kesegyházban. Segíthet, ha lapozga-
tod a szárnyas-oltárt. Érdeklődhetsz 
a harangozótól is és a gyerekek közül 
bárkitől, akik mind ismernek. A felnőttek 
közül felismerhető, hogy kik nem felej-
tettek el, de hát az idő már az itteni első 
temetést rég elsodorta.

***
Borkóstolóra visznek, ahol azt kérde-

zem: Hány gyermek jár ma hittanra?
Azt válaszolják: Nálunk ez a legszebb 

város. Az élményfürdőt a Kormány tá-
mogatja. Gyere velünk siklórepülni! 
Megmutatjuk neked világunk öregapját 
fekete-fehérben, 

Értetlenkednek, hogy nem ezért jöt-
tem ide.

***
Hova menjek? Megkeresem a Kál-

vária templom harangozóját. Nem má-
soktól érdeklődve, de a korondi Simény 
Vilmosné filozófiáját alkalmazva, mely 
szerint „Kérdő útját nem veszti”. Kissé 
módosítottam, hogy ne szenvedje meg 
a kopírozást. Addig keresem Őt, amed-
dig tudásom szerint rá nem kérdezhe-
tek, hogy Ő-e a Szentkereszt kápolna 
harangozója. Csak egy esélyt adok ma-
gamnak. Csak egyszer próbálkozhatok. 

Stratégián dolgozom: facebook, tele-
fonkönyv, kopogtatás…

Nem sok esélyem van?
Készülődöm. Jövök-megyek. Bejá-

rom az utcákat, a kerülőket és a rövidí-
tőket, a félutcákat és a zsákutcákat is. 
A legfárasztóbbak a terek, mert oda a 
réghez képest folyamatosan új épüle-
tek tolakodtak (Andrássy tér, Városház 
tér, Ferencz József tér), s a nevek is 
annyira bonyolódnak, hogy némelyiket 
már ki sem tudná mondani felkészítés 
nélkül egy átlagos utazó. 

Keresgélek mindenütt. Felidézek 
magamban minden eddig ismert ha-
rangozót. Éppen csak robotképet nem 
készítek, pedig a verseci repülőklub 
számítógép használatot ajánlott fel ér-
kezésem hajnali áhítata után. 

Ha villanó lábnyomokat hagynék, 
fénnyel pontosan kirajzolódna a város 
útvonalhálózata. Nem tudom megma-
gyarázni, hogy miért, de nagyon vigyá-
zok arra, hogy mindenütt csak egyszer 
járjak. A keleti szertartásúak székes-
egyháza park felőli utcasarkán a másik 
székesegyház harangozójának a uno-
kája köszön rám.

– Édesanyám, Mária – folytatta, pedig 
még soha nem találkoztunk – édesany-
ja olyan énekeket is tudott, amelyeket 
az öreganyjától tanult, s olyanokat is, 
amelyeket az iskolában.

Lépcsőkön kapaszkodunk a város 
fölé. A legényke jóval a nap előtti irány-
ba mutat.

– A tizedelés vértanúinak emlékkö-
vei. Már állítani is rég állították, s egyszer 
csak arra kötelezték a java-kora-belieket, 

hogy pattintsák ki a kövekből a neveket 
és az évszámokat, de a családok emlé-
kezetükben tartják, hogy melyik kő kié.

Megszólít a lelkiismeretem, hogy va-
jon nem az enyém-e, de villámgyorsan 
védekezik is:

– Lehetne-e az enyém?
– Nem biztos. Az ittenieknek kapcso-

latuk van ezekkel a kövekkel, de te, ki 
most jöttél ide, hogyan szőhetsz szálat 
valakihez, aki már nincsen?

– Kitől kell kérnem a követ?
Válasz helyett körbe vezetett a Kál-

várián, majd feltessékelt a kápolna kinti 
szószékébe, ahol ketten csak szűkösen 
fértünk, de ő addig-addig fészkelődött, 
ameddig sikerült letérdelni s azt hi-
szem, imádkozott. 

Nekem most az az érzésem támadt, 

hogy tudja, mi járatban vagyok, rábíz-
tam, mikor akarja, akkor induljunk.

Elmentünk az 1902-es Ipar- és me-
zőgazdasági kiállítás mellett, intettem 
a Vashonvédnek, lepalltam Erzsébet 
királyné válláról a havat, huncutul meg-
kocogtattam Herceg Ferenc ablakát, 
megbotlottam a Püspöki Palota előtti 
járdaszegélyben, mert úgy tűnt nekem, 
mintha valaki hárfázna a közelben, pe-
dig senkit sem láttunk. A kultúregyesü-
let Betlehemest játszott.

Közeledtünk a Szent Gellért székes-
egyházhoz. Öreg kulcs nyitotta meg-
szokottan zárát. A gyerek nem tessékelt 
előre, s hátra sem nézett, hogy tartom-e 
vele a lépést. Egyik oszlop a másik után 
került mögénk, s pillanatok alatt a szár-
nyas-oltár elé értem karácsonyra.

(Folytatás előző lapszámunkból.)
Hivatalok
Hétfalu, egy szolgabírói járást képez-

vén, bír szolgabírói hivatallal és járás-
bírósággal. Szolgabíró: Henter Gábor, 
segédszolgabíró Rideli Róbert, járás-
bíró Herszényi Kálmán, főjegyző Ungur 
Péter. Ügyvéd bácsfalusi Gödri János.

Ajándékozók
A templom belső berendezésére ed-

dig ajándékoztak: Giró Dani János a 
nagy harangot, és a templom építésére 
Gocsmán János 20000 téglát.

Türkösben, 1884. év augusztus 17. 
napján aláírások:

Rusz János községi jegyző, Grosz 
Frigyes, Tóth András öregbíró, Kocsis 
András öregbíró, Istók István küsbíró, 
Molnár János bíró, Kiss Árpád helybé-
li segédpap és ig. tanító, Sánek János 
vállalkozó, Veres Borcsa István curator, 
Antal Bacsó Mihály iskolagondnok, 
Borcsa B. János községi pénztárnok, 
Tóth András Ál vállalkozó, Szász Be-
nedek János öregpénztárnok és bíró, 
Kováts János, Tóth István, Pünkösti 
Mihály, Magdó János képviselő, Szász 
Gyerkó János, Lukáts András, Mezei 
András, Girás István, Szász Benedek 
János, Lőrincz István, Antal T. István, 
Tóth Pál István.

dr. beNcze MiHály

M e g s z ó l a lt  a  t ü r K ö s i 
e va N g é l i K u s  t e M p l o M -

t o r o N y  g ö M b j e
vagy színesben, amit te interaktívan 

tovább- és átfesthetsz, kedvedre leszű-
kíthetsz vagy kibővíthetsz, 

vagy ezt, hogy lubickolj, vagy ázzál, 
vagy versenyezz.
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dr. beNcze MiHály
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Baranyai György a Kolozsvár mellet-
ti Erdőfeleken született 1875. március 
21-én. Anyja, Uşiorel Ana, görög-kato-
likus lelkész lánya volt, apja, Baranyai 
Simon korán elhunyt, így őt többnyire 
nővére nevelte, támogatta. Székely Ka-
talin bábasszony segítette a világra.

A kolozsvári cserépkályhagyárban 
inaskodott, az akkori időkben nem volt 
könnyű az inasok sorsa. Kétkerekű 
szekérrel kellett az ivóvizet egy erdei 
forrásból a gyárba vinnie. Az egyik al-
kalommal a szekér a cseberrel együtt 
a lejtőn elszabadult, nekiütközött egy 
fának, majd összetört. Ekkor a gazdától 
még verést is kapott. A segédek késő 
esti, sőt még éjszakába elhúzódó kár-
tya partikat rendeztek. A vesztes mindig 
fél liter bort kellett fizessen, amit az inas 
hozott el minden alkalommal a közeli 
kocsmából. A kocsmáros többször is 
kérte a segédeket, hogy este vegyék 
meg a bort és ne éjjel zavarják.

A mesterlegények vándorlásai szin-
tén hozzájárultak az új gyártási művele-
tek megismeréséhez, és azok itthoni al-
kalmazásához. Ezért baranyai György 
is inas évei elvégzése után gyalog in-
dul Németországba Podersamba, ahol 
az 1870-től működő L&C. Hardtmuth 
cserépkályhagyár alkalmazottja lesz. 
Podersam (csehül Podbořany) Bohé mi-
á ban helyezkedik el, abban az időben 
Németországhoz tartozott. Szudétané-
metek lakták, 3000 lakosa volt. 1945 
után Csehszlovákiához került, Prágától 
nyugatra 35–40 km-re, Karlovy Vary 
(Karlsbad)-tól 14 km-re helyezkedik el, 
a német lakosságát deportálták. Ez a 
híres gyár a császárság egyik beszál-
lítója volt. Abban az időben szép fehér 
lábbal ellátott kör alakú kályhákat is 
gyártott, amit Bécsen kívül egész Euró-
pában is forgalmazott. Baranyai György 
sokat tanul, elsajátítja e gyár minden 
technológiáját, a gyártási eljárásokat. 
Meglátogatja Nürnberg és München 
híres kályhagyárait, Zürich és Karlsbad 
minden érdekességét. Mindenik város-
ról művészi képalbumokat készít, ami-
ket unokája Miklóssy László most is 
őriz. Abban az időben gyalog járta végig 
a fent említett városokat úgy, hogy éj-
szakánként egy-egy kolostor fogadta be 
a gyártól kapott céllevéllel, reggelire egy 
tál bablevest kapott és gyalogolt tovább.

Erdélyben, az elmúlt századokban 
nevezetes fazekas központok alakultak 
ki, ilyenek voltak Torda, Korond, Csík-
madaras, Székelyudvarhely, Brassó, 
Barcaújfalu, Hétfalu. Csíkmadarason 
egy tréfás népi mondóka maradt fenn: 
„Ez a falu Csíkmadaras, hol a pap is fa-
zekas”. A cserépkályha készítése délné-
met területen, az Alpok vidékén alakult 
ki, és innen terjedt szét. Az első cserép-
kályha szemek korongolással készültek. 
A népi fazekasság főleg Erdélyben vi-
rágzott, ahol legmagasabb fokát a XVII-
XVIII. század idején érte el. A gyáripari 
termékek elterjedése sajnos fokozato-
san visszaszorította a fazekasságot, 
napjainkban még Korond őrzi a népha-
gyományt, és tartja az üzleti szintet.

Baranyai György a Hardtmuth cég-
től 1902. május 1-én ajánlólevelet 
kap, és a cég alkalmazottja marad. 

Íme, az ajánlólevél: „Zeugnis welches 
bestätigt hiermit, dass Georg Baranyai 
aus Ungarn bei uns in der Zeit vom 
15. Mai 1901 bis zum heutigen Tag 
als Ofensetzer beschäftigt war und hat 
derselbe die ihm übertragenen Arbeiten 
stets zu unserer vollkommenen Zufrie-
den heit durchgeführt, sich jederzeit 
brav und fleißig benommen, so dass 
wir denselben Jedermann als einen 
velässlichen Arbeiter empfehlen kön-
nen.“ Szorgalmas, fogékony, szelle-
mes, és örvend a jó ajánlólevélnek. 
Hazafele jövet, megáll egy rövidebb 
időre Temesváron, itt is munkát vállal, 
majd hazajön Brassóba. Itt megismeri 
Miklóssy István (1894–1957) mostoha 
nő vérét Musika Mária (1886–1965) cuk-
rászalkalmazottat, akit 1905. augusz tus 
19-én feleségül vesz. Az esküvő után 
Brassóban, a Martonfalva 14. szám 
alatt laknak együtt a Miklóssy család-
dal, sajnos házasságuk gyermekál-

répkályhagyár, Tatrangon a téglagyár, 
Bertalanban pedig samott téglát és 
meszet gyártottak. A cserépkályhagyár-
ral szemben volt az 1890-ben alapított 
cementgyár, melynek Kugler és társa, 
Portland voltak a tulajdonosai. A Bara-
nyai cserépkályhagyár a brassóiakkal 
felvette a versenyt, termékei eljutottak 
Bukarestbe és Galacra is. Az ideutazott 
bukaresti megrendelők, egyben festett 
csángó bútorokat is vásároltak, abban 
az időben nagy keletje volt ezeknek. 
Baranyai Galacra küldte Szabó Im-
rét, Miklóssy László nagybátyát, hogy 
a vásárolt kályhákat a megrendelők-
nek felépítse. Szabó Imrét a korondi 
menyasszonya Józsa Margit is több-
ször meglátogatta Galacon, ahol nagy-
számú magyar közösség élt. Baranyai 
Bukarestbe pedig Veres Jenőt küldte, 
az ottani megrendelőknek felépíteni a 
kályhákat. Köztük sok miniszter és ma-
gas rangú állami alkalmazott is volt. A 

gyára, 6) Előgyártott tömbházfalak, ké-
sőbb Prefabricate, 7) Cell sörgyár, vele 
szemben a likőrgyár, később Ciucaş, 8) 
Kocsis parkett és deszkagyár, fűrész-
telep, most megyei kórház, 9) Kaponyi 
parkett és deszkagyár, fűrésztelep, 10) 
Teutsch, majd Fonágyi, később IUS 
szerszámgyár, 11) Scherg szövetgyár, 
később a Partizanul Roşu, 12) Tellmann 
szövet- és posztógyár, 13) Miess bőr- 
és cipőgyár, 14) Cementgyár, 15) 
Schmidt cserépkályha és téglagyár, 
16) Schiell fémipari gyár, 17) Hess cu-
korkagyár, 18) Stolwerk csokoládégyár, 
19) Franek kávépótló- cikória gyár, 20) 
Schmall cipőkrémgyár, 21) Seewald 
malom és kenyérgyár, 22) Bútor gyár, 
23) Hessheimer és Fehérkakas nagy-
kereskedők (Kakas-Tartler).

*
Baranyai György 1918-ban Alsó-

tö mösön megvásárol egy leégett kö-
les-kása malmot 12 331 nm telek-
kel, ahová felépítette a gyárát. Ez az 
alsótömösi vasútállomástól kissé fen-
nebb Felsőtömös felé van, a másik 
oldalon, pontosan a Küllér-völgy be-
járatánál. A telek határa így a Küllér- 
völgy, a Tömös-patak és az országút. 
Ahogy megyünk Brassóból Bukarest 

dás nélkül maradt. Musika Mária apja 
Musika János volt, édesanyja pedig a 
csíkkozmási Kecskés Éva, aki Dózsa 
György egyik oldalági leszármazottja.

*
Baranyai György az első cserépkály-

hagyárat Bácsfaluban alapítja meg, 
és működteti 1905 és 1918 között. 
Derestyétől haladva, a fő utca jobb ol-
dalán ma is létező hosszú szürke épü-
let (Brassói út, 249 szám), amiben mű-
ködött a gyára. Háromnyelvű okmány 
őrzi ennek az emlékét: „Első Hétfalusi 
Agyagipar és Cserépkályha-gyár Ba-
ranyai György Bácsfalu, Brassó me-
gye, Erste Siebendörfer Thonindustrie 
u. Kachelöffen-Fabrik, Prima Fabrikă 
de Industria de Lut si de Sobe de 
Căhăli din Săcele”. Abban az időben 
működött Brassóban a Schmith cse-

türkösi Veres Jenő nem volt más, mint 
a barcasági csángók leghíresebb kály-
hamestere, ahogy ő szokta mondani 
„hivatalos csempésze”. Ő volt a legis-
mertebb mókamester, és viccmondó 
is. Évekig dolgozott Bukarestben, az 
ottani magyarság színjátszó körének is 
tagja volt, a bécsi döntés után visszajött 
Anna feleségével Hétfaluba.

Brassóban, abban az időben a fon-
tosabb gyárak nagy részét a szászok 
alapították: 1) IAR repülőgyár 1945-ig, 
utána ebből lett a Traktor gyár, 2) Go-
lyóscsapágygyár, a volt Flotila hang-
áraiban, 3) Dumitru Voina, amiből lett 
a 2-es üzem, szegecsek, csavarok, 
por lasztók gyártására, 4) Astra hadi-
anyag, később ebből lett a Teherautó-
gyár, 5) Metrom színes fémlemezek, 
huzalok, légsűrítők, kis motorok stb. 

felé, a Tömös-völgy bal oldalán he-
lyezkedett el. Az erdő pedig biztosí-
totta a tűzifát. Brassó polgármesteri 
hivatalából a következő okiratot kapja: 
„Certificat industrial. Gheorghe Bara-
nyai, domiciliat in Braşov, a anunțat 
conform dispozițiilor in vigoare, că are 
intenția să exercite pe teritoriul oraşului 
Braşov, meseria de fabricarea sobelor 
de teracotă şi vase de lut. Deoarece 
menționatul conformîndu-se cerințelor 
prescrise în articolul de Lege XVII din 
1884 a dovedit, că este indreptățit să 
exercite această meserie, de aceea 
Gheorghe Baranyai a fost introdus în 
registrul industrial sub Nr. 110/919 şi 
i-am eliberat acest certificat. Braşov, 
la 26. mai 1929. Dr. Schell mp primar, 
Schmidt mp expeditor”. 

(Folytatása a 3. oldalon.)
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(Folytatás a 2. oldalról.)
1996-ban Miklóssy László Brassó le-

véltárából a következő iratot kapta meg: 
„Baranyai György alsótömösi cserép-
kályhagyára. Kereskedelmi bejegyzés 
2312/1932. A gyár alaptőkéje 3.610.928 
lej, fejlesztési tőkéje 2.381.526 lej, for-
galmi tőkéje 1.263.604 lej. A gyár sze-
mélyzete: 1 igazgató (magyar), szak-
emberek (4 magyar, 5 román, 1 német), 
segédmunkások (5 magyar, 7 román)”. 
A gyár építése 1919-ben befejeződik, 
1920. január 2-án megindul a gyár-
tás. Előkerült egy lista, ami tartalmazza 
1940-1944 közötti időből a gyár dolgo-
zóit, születési adatukkal együtt: 1) Bara-
nyai György (1875), 2) Bendegúz Béla 
(1907), Lőrincz István mester (1892), 4) 
Szabó István (1882), 5) Bíró Béla (1909), 
6) Barbu Ilie (1905), 7) Barbu Gheorghe 
(1912), 8) Borica Péter (1903), 9) Buff 
Nicolae (1917), 10) Laffer (1917), 11) 
Veres Jenő (1907), 12) Tapola N. (1914), 
13) Ginea (1895), 14) Popa Ioan (1914), 
15) Popescu Angel (1917), 16) Dumuş 
Oliver (1926), 17) Tövis András (1892), 
18) Gaceas Ana (1901), 19) Zaharia Ro-
zália (1894), 20) Ganea Iulian (1916), 
21) Szabó Rozália (1902), 22) Miklóssy 
István (1894). Itt érdemes megjegyezni, 
hogy az 5000–7000 éves ősi magyar 
beavató tánc, a borica neve, Hétfaluban 
Borica családnévként is létezett. Lőrincz 
István mester a második világháború 
alatt a derestyei bunker ásatásánál is 
dolgozott. Bíró Béla a Malom- dombo-
kon épített házat magának.

A gyár fontosabb, és egyben nélkülöz-
hetetlen gépei: 1) agyagőrlő és szitáló 
malom, 2) Ganz gyártmányú mázörlő 3) 
Ganz gyártmányú agyagprés- malaxor, 
4) a földszinten működő három égető 
kemence. A többi megmunkálás ké-
zimunka volt. A kemencék fűtését az 
udvarról végezték, száraz bükk hasáb 
blánafákkal 24 órán keresztül. Ezután 
másnapig hagyták lehűlni a kemencé-
ket, az ajtó kibontását és az árú kisze-
dését. Ha a tüzelő anyag nyers, akkor 
az árú nem lesz fényes a gőztől. A gyár 
alagsorában volt elhelyezve a félkész 
árú, következett a mázozás folyamata. 
Az őrlés előtt az udvaron szárították az 
agyagot. A formázó műhelyek az épület 
emeletén voltak, ide hordták fel a 30-40 
kg agyag tömböket, amit az alagsorban 
készítettek a malaxor segítségével. Két 
fazekas korong is volt, kipróbálhatták 
tehetségüket a munkások. Egy más he-
lyiségben az alkalmazottaknak szoba, 
konyha, kamara és külön mosókonyha 
állt rendelkezésükre. Mindenkinek volt 
egy-egy zöldséges parcellája is. A gyár 
fürdőmedencével és kuglipályával tette 
szebbé alkalmazottjainak a szabadide-
jét. Az udvar hátsó részén gyümölcsfák 
sokasága, kertészetileg karbantartott 
zöld övezet tette széppé a nyári dél-
utánokat. A Tömös vize pedig ontotta 
a pisztrángokat, és a hátsó udvarról 
kirándulni lehetett a Küllér-völgybe, for-
rásvizet hozni. A gyár udvarán is volt 
egy forráskút, ahonnan a munkásokat 
vízzel látták el. Baranyai Gyorokról, a 
szőlőséből mindig hozott szőlőt, bort, 
és ünnepeken munkásainak kiosztott 
ajándékok mellé hozzátette. A munká-
sai minden reggel ingyen köménymag-
levest fogyasztottak.

Alsótömös, egy érdekes kis világ, ösz-
szetartó közösség volt. A Tömös patak 
másik oldalán, a Baranyai gyárral szem-
ben volt a preventorium, árva gyerekek 
háza, tőle jobbra a Lámba-völgye. A 

preventoriumot 1945-ben Dr. Petru 
Gróza miniszterelnök is meglátogatta, 
ide Miklóssy László kísérte el. Ezen 
az oldalon Felsőtömös felé, egy eme-
letes házban katolikus apácák laktak, 
akik a földszinten egy kis templomot 
rendeztek be. Az első világháború után 
Bukarestből román katolikus apácák 
érkeztek, később barátok is. Baranyai 
felesége minden vasárnap egy kosár 
virágot küldött nekik, unokája Miklóssy 
László vitte el. 1945-ben az apácákat 
kilakoltatták, és az épületbe munkáso-
kat költöztettek. Csak ezen az oldalon 
Brassó felé levő egyik villában a máso-
dik világháború alatt amerikai pilótákat 
tartottak fogva, háziőrizetben. Miklóssy 
György (Brassó, 1939. április 24.) sok-
szor vitt tejet, ételt nekik, amit Baranyai 
felesége küldött. Cserébe az amerikai 
tisztek egy repülőgépet faragtak neki. 
Ez a villa mellett volt egy másik villa, ami 
egy regáti gyufagyáros tulajdona volt, a 

só megyei elnöke, 1940. szeptember 
4-én, a következőt jelentette Teleki Pál 
miniszterelnöknek a második bécsi 
döntés fogadtatásáról: „Az idő rövid-
sége csak rövid távirati stílust enged 
meg. Azonban szükségét láttam, ha 
ilyen formában is, hogy írásban legyen 
meg jelentésem a netán kívánt módon 
való felhasználás céljára. Brassóban és 
Brassó megyében a döntés leírhatatlan 
elkeseredést váltott ki. Az egész ma-
gyarság úgyszólván magán kívül van. 
Megszűnt minden munka, s megindult 
egy el sem képzelhetõ kivándorlás a 
Székelyföldre. Vasárnap óta az elke-
seredést pánikfélelem egészítette ki, a 
nagyarányú, részben tettlegességekkel 
tarkított sorozatos tüntetések követ-
keztében, melyekről alább részletesen 
megemlékezem. Fentiek következté-
ben a székely alkalmazottak 70–80%-a 
elutazott. Számuk 5000–6000-re tehe-
tő. Ugyancsak ezt tették a munkások 

muSikA máriA éS bArAnyAi györgy

szocializmusban felszámolták. Mellette 
volt a vasútállomás. Az erdő fele itt volt 
egy temető, itt nyugszik Miklóssy Anna, 
aki 1926-ban született és néhány napot 
élt. Akkor ez még katolikus temető volt, 
remélem még megvan ez a temető. A 
Malom-dombokon működött a Páter 
malom, a személyzettel Baranyaiék 
tartották a kapcsolatot. Páter veje 
Bobrisev, itt maradt orosz fogoly volt. A 
társaság hétvégeken vadászatra is járt. 

Alsótömösön átvonult két világhábo-
rú, román betörés, Trianon átka, német 
csapatok, oroszok, kommunisták, de-
mokrácia. Az egykori kis éden ma egy 
lerobbant, elfelejtett, élettelen emlék.

Baranyainak és Szabó Béni (Nyá-
rád  magyaros, 1886. november 25. 
– Brassó, 1971.) szűcsmester és 
prém kereskedőnek volt egy közös cse-
répkályhagyáruk Nagyváradon. A bécsi 
döntés után el kellett adniuk, de a több 
százezer pengőt a háború miatt már 
nem tudták befektetni, így a hatalmas 
pénz paksaméta megmaradt emlékül 
a rokonságnak. Szabó Béni a politikai 
pártok megszüntetését kimondó 1938-
as királyi dekrétumig az Országos Ma-
gyar Párt listáján képviselő a román 
parlamentben, Brassó városi tanácsá-
nak tagja, az Ipartestületek Országos 
Szövetségének társelnöke. Önálló ki-
ad ványai: Tájékoztató jelentése és 
felhívása Braşov város összes kisipa-
rosaihoz (Brassó, 1938) és a Második 
tájékoztató jelentés és felhívás a szin-
dikátusba jelentkezett brassói kisiparo-
sokhoz (Brassó, 1938). Szabó Béni, a 
Romániai Magyar Népközösség Bras-

dr. beNcze MiHály
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is. Mindkét esetben súlyos zavar állott 
be a háztartásokban, vállalatoknál. A 
munkások egy része maga mondott 
fel. Az állami jellegű üzemeknél, minő 
a repülőgépgyár, már szombaton egy 
magyart sem engedtek be, még a mér-
nököket sem. Hirdetőtáblán közölték 
a rendelkezést. A vasúti műhelyekből 
szintén eltávoztak a magyarok, ugyan-
ez a helyzet a jelentések szerint a többi 

nagy vállalalatnál is. Iparosok, kereske-
dők tömegesen mentek át a Székely-
földre, és az eltávozás szünet nélkül 
tart”. Szabó Bénit 1945-ben internálták, 
szabadulása után nem foglalkozott po-
litikával. Állomosításig a Kapu utcán 
volt egy prémkereskedési üzlete.

Baranyai György 1944. március 19-
én rövid, de súlyos betegeskedés után 
meghalt. Mindig ő vigyázta fel – sokszor 
ő is végezte – a mázozást, a máz sok ól-
mot tartalmaz, emiatt máját megtámad-
ta, ólommérgezésben halt meg. Teme-
tése 1944. március 21-én, délután 4-kor 
volt a brassói postaréti római katolikus 
temetőben, ahol az ittlévő családi sírba 
helyezték örök nyugalomra.

Baranyai gyárát Fronius osztrák állam-
polgár vezette tovább, akinek a Wenczel 
nevű apósa volt a brassói kályha raktár 
tulajdonosa. Sajnos a kályhagyárat 
1949. december 6-án államosították 
(rekvirálták) a 62778/26. november, 49 
számú irattal. Baranyai feleségét kilakol-
tatták, még a villanyégőket is elvették. 
Brassóban a Széles (ma Toamnei) utca 
egy házában kapott egy 16 nm szoba, 
10 nm konyha, és egy kis kamrát tartal-
mazó lerobbant lakást. Gyorokon volt 
egy kis szőlősük, és egy kis ház, ami a 
katolikus egyházhoz került, és ezért ka-
pott egy kevés pénzt havonta Baranyai 
felesége, mert nyugdíjat nem kapott az 
államtól. Vele lakott egyik alkalmazott-
juk Csekme Margit, akinek sikerült állást 
kapni egy kötöttárugyárban. Baranyai 
felesége 1965-ben halt meg, szintén 
a postaréti romai katolikus temetőben 
nyugszik, egykori férje mellett.

A Baranyai gyár államosított változa-
ta 1990-ig működött, nem vízturbinával, 
hanem olajfűtéssel. Majd a helyi gaz-
dasági vállalat vette át, és lebontatták. 
Még egy cement turbina maradt meg, 
de a mesterséges patak tönkrement. A 
Baranyi gyár tégláiból, építőanyagaiból 
a Tömös patak másik oldalán pedig or-
todox templomot építettek.
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Kovács leHel istváN

a véres KarácsoNy eMléKe

áldott ünnepeket kívánunk ezekkel A JónáS AndráS gyűJteményéből SzármAzó múlt 
SzázAdeleJi képeSlApokkAl.

Hagyományosan advent 4. vasár-
napján, 2016. december 18-án emlé-
keztünk a Véres karácsonyra. 1848. 
december 23-án a brassói szászok által 
felbújtatott bolgárszegi, hosszúfalusi, 
valamint fogarasföldi románok rátörtek 
a hétfalusi magyarokra, 51-et kegyetle-
nül legyilkoltak, a falvak lakósai a he-
gyekbe menekültek.

A Történelmi Vitézi Rend Sepsiszéki 
valamint Bardocz-Miklósvárszéki Állo-
mánya, az Erdélyi-Kárpát Egyesület - 
Brassó, a Bácsfalusi Nőegylet és Géczi 

Gellért, Négyfalu alpolgármestere meg-
koszorúzta a hosszúfalu-alszegi te-
metőben lévő Csángó szobrot, majd a 
bácsfalusi evangélikus templomkertben 
lévő emlékművet. A jelenlévők részt 
vettek a bácsfalusi adventi istentiszte-
leten. A történelmi eseményeket Nagy 
János, Barkó Etelka és Kovács Lehel 
István elevenítették fel.

Az esemény után mindenki ellátoga-
tott a HMIK által szervezett karácsonyi 
vásárba.

(Fotók: Kovács Eszter Apolka)

Kovács eszter apolKa, zriK, iX. osztály
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Nemrég, a Közösségépítés népdal 
kalákázással című projekt során a Csíki 
Gyerekek Egyesületének diákjai jöttek 
hozzánk. Vendéglátójuk a Barcasági 
Csángó Alapítvány, valamint a Zajzoni 
Rab István Középiskola volt.

 Első nap körülnéztek a városban és 
meglátogatták a néprajzi múzeumot, 
majd egy finom pityóka tokány után 
kezdődhetett az éneklés és a tánc. 

Zajzonis diákok vállalkoztak arra, 
hogy a betanult énekek közül tanítanak 
meg egyet. 

Utána a csíkszeredai gyerekek tán-
coltak, és valamelyest próbáltak beve-
zetni minket is ebbe a művészeti ágba. 

A tánc lehet, hogy a kívüli szemlélők 
számára egyszerűnek tűnt, de elég volt 
csak egy ideig figyelni, és máris elfáradt 
az ember szeme a rengeteg összetett 

mozdulattól. 
Ennek ellenére nagyon belemeleged-

tünk a táncba. Végül a fáradság győzött 
le bennünket. 

Másnap együtt ünnepeltük a 56-os 
forradalmat városunk lakóival, ahol a 
kopjafa-avatás után csíki barátaink és a 
velük érkező népdalcsoport is fellépett. 

*
De mi se maradtunk ki az utazásból, 

november közepe fele mi is ellátogat-
tunk Csíkszeredába, ahol családoknál 
szálltunk meg. 

Országos énekverseny tanúi lehet-
tünk, ottlétünk két napján temérdek 
mennyiségű népdalt hallottunk. 

Mi sem maradtunk táncház nélkül, és 
persze az éneklés sem maradhatott el. 
Ez alkalommal nem csak a bonyolult 
tánclépéseket figyeltük, hanem mi is 

bekapcsolódtunk. 
Még biztosan fogunk találkozni újdon-

sült barátainkkal, ugyanis meghívtak 
minket Borsika báljukra, és mi is meg-
hívtuk őket jövőre, az immáron ötödik 
alkalommal megrendezendő március 
15-ikei mozgóversenyünkre.

*

A projektet az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma támogatta.


