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Hochbauer Gyula

Brassó iskolái 100 évvel
ezelőtt Nehéz tanévek
1914. „július 31-én a király elrendelte az általános mozgósítást. […] A
gyermekek ének és zeneszó mellett éltetik a háborút. […] Az esti szürkületben Petőfi csatadalait s a Rákóczi-induló gyújtóakkordjait kapkodja szét az
alkonyi szellő. Benne vagyunk a háború
forgatagában. Hullámait megérzi az
iskola, ámbár szünet van, a nyári szünet dereka. Az érettebb tanulók fegyverkeznek, a kisebbek lelkesülnek, tüntetnek.
Az intézet még mielőtt a nyári nagy
tisztogatás befejeződött volna, miniszteri és főhatósági rendeletre megnyitja
kapuit a mozgósított csapatok előtt.”
Leszerelték az intézet természettani szertárában lévő szikratávírót.
A katonai parancsnokság a szertárak, könyvtárak, igazgatói iroda és
lakás kivételével a gimnázium valamennyi helyiségét lefoglalta. „Ettől
kezdve intézetünk természetes rendeltetésének, a tanítás és nevelés nagy érdekeinek csak annyiban felelhetett meg,
amennyiben a háborús szükségletek
engedték. […] A lefoglalt helyiségek
kiürítése, padok, asztalok, tanszerek
elraktározása az igazgatóhelyettes (H.
Gy. megjegyzése: Bálint György latin-görög szakos tanár, akit a háborús
helyzet leírásával bízott meg az intézet
főhatósága) intézkedése és felügyelete
mellett nagy sietséggel megtörtént.”
A Római Katolikus Főgimnáziumban a tanévet csak szeptember
15-én kezdték, mert szeptember
10-ig katonaság volt az intézetben
elszállásolva. A háború feltételei között, de szabályosan folyt a tanév a
tervezett szünetekkel tagolva május 17-ig. A hadba vonuló nyolcadikosok osztályvizsgáit 1915. május
6-án, érettségijét pedig április 8-án
tartották. A háború a hatodikosokat
és hetedikeseket is közvetlenül érintette, ugyanis a népfölkelői szolgálatra alkalmas tanulók vizsgáit
május 5-én tartották. Az I–VII. osztályos tanulókat is hamarabb, május
25–27 és 29-én vizsgáztatták, s a
tanév június 3-án ért véget.

A tornaterem és mellékhelyiségei
továbbra is a katonaság szolgálatában maradt, ami miatt a tornatanítást játékok, kirándulás, sportolás
helyettesítette erre önként vállalkozó tanárok irányításával.
1914. október 1-től november
26-ig, 1915. január 14-től február
28-ig könnyen sebesült katonákat
helyeztek el a kórházként használt
termekben. 1915. március 20-tól
május 24-ig hetven ágyban ápoltak
itt katonákat, és 1915. május 25-től
július 25-ig folyamatosan és változó
létszámú katonát helyeztek el az intézetben. 1915. július 26-tól augusztus 31-ig csak az ágyak maradtak és
ezek mellett 4–5 felügyelő katona,
s 1915. szeptember 1-től 70 katona
felépülésére szolgáltak a lefoglalt
termek. A katonákat az intézet udvarán felállított tábori konyháról
élelmezték. A fogyasztott ivóvíz és
gázszámlák az iskola költségvetését
terhelték.
A világi ének és zenetanítás is
szünetelt a tanár hadba hívása miatt. Az egyházi éneket Balogh József vallástanár önként vállalta el,
és tartotta.
A különleges nevelési helyzetben
a mozgósításkor és az állomásnál
az érkező sebesültek körül hasznos
szolgálatot végzett a Mária Kongregáció: Gáspár Sándor (praefectus),
Szigethy Aladár (I. assistens és
pénztáros), Antal Dezső (II. assis
tens) nyolcadikosok, Hugyák Ferenc (secretarius és lector), Mórik
Lajos (sekrestyés) hetedikesek, Pa
welka Ernő hatodikos (háznagy);
Ledeczky Mihály, Vusinczky János
nyolcadikosok, Miskovszky Vilmos
hetedikes, Hugyák Gábor ötödikes,
Bartuss Imre negyedikes (konzultorok); Ferenc István, Ferenc József
nyolcadikosok, Ábrahám István,
Gergely Imre, Halassy Nándor,
Szent-Királyi Gusztáv hetedikesek,
Betegh János, Tinkl Ferenc, Zakariás János hatodikosok, Semsey Ti-

bor, Tárnok Loránd, Vizy Andor,
Vusinszky József ötödikesek, Bitai
Árpád, Jurák Ferenc, Kisgyörgy
Sándor, Tibáld Géza, Trajanovics
János, Szőcs Béla, Öffenberger
Gusztáv, és Zsefle István negyedikesek (rendes tagok); Szabó Ferenc
nyolcadikos, Horváth István negyedikes, Dávid Lajos, Német Ferenc,
Wusinczky András, Zöldi Béla harmadikosok (jelöltek).
A legjelesebb iskolalátogató a római katolikus püspök volt, aki 1914.
október 31-én arra bíztatta a tanulókat, hogy a nemzetpróbáló időkben „fokozottabb erővel igyekezzék
a lelki és szellemi élet tökéletesítésének munkájából részét kivenni”.
Két tanár hadbavonult: Dr. Király Henrik (mennyiségtan és természettan tanár), Ujshágy József
(tornatanító). Domby Lajost (magyar-latin szakos tanár) a főhatóság
Kézdivásárhelyre rendelte az onnan
elszólított Jenáki Ferenc helyettesítésére. Az ő feladataikat a maradó
tantestület látta el. Wassilkievicz
Viktor dr. rendes paptanár 1916.
január 3-tól tábori lelkészként szolgált egy orosz harctéri csapatkórházban. A háború első két tanévében az intézet tanárai 3 és 13 közti
heti óratöbblettel tanítottak (például az ismertebbek közül Bálint
György heti 2 óra játékot, Gyárfás
Tihamér dr. heti 7/4 óra játék, 2 óra
német nyelv, Kollár Gusztáv 10 óra:
1 óra szépírás, 7 óra számtan, 2 óra
torna többletet vállalva)
„Különös gondot fordítottunk arra,
hogy a tanulókat a túlságos izgalmaktól lehetőleg távol tartsuk, kalandvá-

gyukat és a harctéri események hatása
alatt nem egyszer izzásig hevített érzékenységüket csillapítsuk. A közhangulat
ugyanis folyton zavaró ingereket váltott
ki a tanulók különben is lobbanékony
lelkében, melyek a tanulásban való elmélyedést nagyon gátolták.” – írta Bálint György az 1915–16-os iskolai
értesítő különleges évértékelőjében.
A tanításba is beszűrődött a háború, a témákat befolyásolták a
hétköznapok eseményei. Beszéltek
a ballongáz előállításáról, a gránátok fojtógázairól, a területváltozásokról, a hő szerepéről a robbanó
anyagoknál; fogalmazási feladatok:
Buzdító beszéd a hadba induló tanulótársakhoz, Sebesültek vonata
érkezik, Levél harctéren küzdő barátomhoz, A modern technika a háborúban.
*
Sajátos nevelési célokat követett
a diákok mozgósítása: Fémet a hadseregnek, Könyvet a katonáknak,
Csak egy virágszálat.
„…egy tanár három hónapig gondozott, szállással és minden szükségessel
ellátott egy fiúcskát,kinek atyja hadba
vonult, anyja pedig betegen feküdt a
Katalin Kórházban. […] az átutazó
diákkatonákat szállással és élelemmel
látta el. Egy másik a Vöröskereszt javára rendezett sorsjáték számára 100
korona értékű eredeti festményt ajándékozott. A harmadik egy hadba vonuló
katonát teljesen felszerelt 485 korona
értékben. A negyedik kórházban lévő
katonák között 100 db. imakönyvet
osztott szét és egy hadiárvának a teljes
ellátására vállalkozott. […]”
(Folytatása a 2. oldalon.)
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Brassó iskolái 100 évvel
ezelőtt Nehéz tanévek
(Folytatás az 1. oldalról.)
„A tantestület 1916. szept. 1-től
kezdve vállalta egy hadiárvának a teljes ellátását.”
Mozgósításkor önként jelentkeztek:
Bosin Endre VIII-ot végzett tanuló, a 2. gyalogezred hadnagya,
Botár Mihály VIII-ot végzett tanuló, tüzér zászlós,
Gróf Teleki István VIII-ot végzett tanuló, huszár hadnagy.
Besorozott tanulók:
Bernát Mihály VIII-ot végzett tanuló, közlegény a 46. gy. ezredben,
Ferentheil László VIII-ot végzett
tanuló, tizedes a 24. h. gy. ezredben,
Kovács Ödön VIII-ot végzett tanuló, tüzér tizedes,
Köpl Arnold VIII-ot végzett tanuló, zászlós a 2. gyalog ezredben,
Mátyás Lajos VIII-ot végzett tanuló, szakaszvezető a 24. h. gy. ezredben,
Pollák Frigyes VIII-ot végzett tanuló, tüzér hadnagy,
Rigetti Hugó VIII-ot végzett tanuló, tizedes a 35. tüzér ezredben,
Schenk Károly VIII-ot végzett tanuló, hadapród a 24 h. gy. ezredben,
Simay Arthur VIII-ot végzett tanuló, hadapród a 2. gyalog ezredben,
Tamás János VIII-ot végzett tanuló, a cenzúránál a 82. gy ezredben,
Zakariás Árpád VIII-ot végzett
tanuló, tizedes a 35. tüzér ezredben,
Finta Géza VIII-ot végzett tanuló, zászlós a 2. gyalog ezredben,
Páll Vencel VI-ot végzett tanuló,
hadnagy a 12. h. gy. ezredben.
Katonai iskolába mentek:
Fekete Mihály VIII-ot végzett
tanuló, a Ludovika Akadémiára. Jelenleg hadnagy.
Gál Sándor VI-ot végzett tanuló,
a hadapródiskolába. Jelenleg hadnagy.
Az 1914/15-ös tanév tanulói közül mint hadi szolgálatra alkalmasak bevonultak:
Ferencz István VIII-ot végzett tanuló, szakaszvezető a 24. h. gy. ezrednél. Orosz fogságban.
Ferencz József VIII-ot végzett
tanuló, tizedes a 82. gy. ezredben,
Gridán György VIII-ot végzett
tanuló, hadapródjelölt a 2. gy ezredben,
Kecskeméti László VIII-ot végzett tanuló, tizedes a 35. tüzér ezredben,

Lendeczky Mihály tizedes a 35.
tüzér ezredben, zászlós a 35. tüzér
ezredben,
Mikes Miklós gróf VIII-ot végzett tanuló, a 2. huszár ezredben,
végzett tan
Pop György VIII-ot végzett tanuló, hadapródjelölt a 2. gy ezredben,
Reit Miklós VIII-ot végzett tanuló, hadapród a 103 gy. ezrednél,
Séra Lajos VIII-ot végzett tanuló,
szakaszvezető a 35 tüzér ezrednél,
Voith Mihály VIII-ot végzett tanuló, szakaszvezető a 24. h. gy. ezrednél,
Halasy Nándor VII-et végzett tanuló, hadapródjelölt a 62. gy. ezrednél,
Miskowszky Vilmos VII-et végzett tanuló, hadapródjelölt a 10. h.
gy. ezrednél,
Szabó Árpád VII-et végzett tanuló szakaszvezető a 103. gy. ezredben,
Kovács Mihály VI-ot végzett tanuló tizedes a 92. gy ezredben,
Mihály Béla VI-ot végzett tanuló,
hadapródjelölt a 313. gy. ezredben.
1915/16. tanévben besorozottak:
Kovács László VIII-ot végzett
tanuló közlegény a 24. h. gy. ezredben,
Maloyer Albert VIII-ot végzett
tanuló, tizedes a 2. gy. ezredben,
Molnár József VII-et végzett tanuló, szakaszvezető a 2. gy. ezredben,
Obrát József VI-ot végzett tanuló, tizedes a 46. ezredben. Megsebesült.
Az 1916. évi április havi bemutató
szemlén alkalmasnak találtattak, és
május 29-én bevonultak:
Gergely Imre hadiérettségis
Gocsman János hadiérettségis,
Hogyák Ferenc hadiérettségis,
Málnási Ödön hadiérettségis.
Katonai iskolába mentek:
Szent Királyi Gusztáv VIII-ot
végzett tanuló a Ludovika Akadémiára,
Marczinyik Jenő VIII-ot végzett
tanuló a Ludovika Akadémiára.
(Folytatódik a következő tanévekkel
és a többi brassói iskolával az iskolák
évi értesítői alapján.)

Jónás András

Katonasír Ósáncon
«Hosszúfaluban (Négyfalu) a Sáncnak nevezett helyen található egy elhanyagolt temető, ahol vagy 60 német és
magyar katona pihen.
A bukaresti Tisztképző iskola gyakorlatozása során, Benghiu Ioan tábornok parancsnoksága alatt, rátaláltak
erre a temetőre.
A jószándékú tábornok, a tisztekkel
együtt, azt határozta el, hogy felújítják,
civilizált kinézést adnak ennek a temetőnek, amit véghez is vittek a kadétokkal, jövendő tisztekkel.
Bekerítették, kereszteket tettek a sírokra, a temető közepére egy kő talapzatra
sisakot és kardot helyeztek, az alapra
pedig a következő feliratot vésték: „Vándor állj meg egy pillanatra és imádkozz
pihenésükért! A rögök alatt ismeretlen
hősök pihennek testvériesen, kik a hazáért haltak. Ezt a temetőt rendbehozta
a bukaresti tiszti iskola második évfolyama, az 1934. évi gyakorlatozásuk
idején,”
A vallásos szertartást Z[enovie]
Popovici pópa végezte, a kadétok énekkara kíséretében.
Popovici pópa, volt tábori lelkész,
megható beszédben, hálás köszönetet
mondott a kezdeményezőknek.»
Ez az írás 1934-ben a România
Eroica 7–8. július-augusztusi számában jelent meg.
Jegyezzük meg a katonák nemzetiségét.
*
A „Hősök Kultusza” Brassó megyei fiókjának elnöke, Stratanov
Dumitru nyug. ezredes a Jertfă şi
recunoştinţă című könyvében azt
írja, hogy a DN1A úton, a gyűjtőtó farkánál van az egyik legjobban
elhanyagolt Egyesítési Hősök
Csontjainak Szent Helye az egész
Barcaságon. Egy szimbolikus csontkamrás temető. 1931-ben nyitották
meg, a ’70-es években a gyűjtő-tó
környékéről elköltöztették az erdő
szélére, túl az úton egy mocsaras
helyre. Egy 150 négyzetméternyi

terület közepén, bekerítve egy alacsony beton kerítéssel és kovácsoltvas ráccsal, van egy 3×3 m beton
födém mely betakarja a csontkamra
gödröt. Előtte egy obeliszket kezdtek építeni folyami kövekből – mára
már összeomlott –, miből még megmaradt körülbelül egy méter magasságú. Mögötte még két vascsőből való kereszt van, sírok jelzése.
A méter magas keresztre egy ovális
lap van fogatva s rajta ez írás vésve:
TISZTKÉPZŐ ISKOLA
TISZTELET AZ EGYESÍTÉSI HÁBORÚ HŐSEINEK
1916–18.
Valójában ők, kik meghaltak „arccal a Kárpátok” és Négyfalu felé,
mikor fogják újból a jól megérdemelt tiszteletet megkapni, kérdezi
Stratanov nyug. ezredes.
*
Amint látjuk, a két írás minden
bizonyosan ugyanarról a temetőről szól. Érdekes módon a másodiknál a halottak nemzetisége
megváltozott. Dokumentumok hi
ányában eléggé homályos a temető
keletkezése. Feltételezhető, hogy
azokról a katonákról van szó akiket az 1918-ik év november elején
alakult hosszúfalusi román Nemzeti Gárda fegyverzett le 1918 vége
felé, Gh. Dragoş vezetésével. Ekkor,
ahogy Gh. Dragoş írja, a Bretocsa
felől visszavonuló német oszlopot
egy gyors és bátor cselekménnyel
lefegyverezték. Annyi fegyvert
zsákmányoltak, hogy a más falvakbeli gárdáknak is adtak. Dragoş nem
ír fegyveres összetűzésről-harcról.
Csak azt hangsúlyozza, hogy a túszul magukkal hurcolt parasztokat,
kik szekerekkel és igásállatokkal a
Teleajen-völgyéből voltak, kiszabadították és hazaengedték.
(Folytatása a 3. oldalon.)
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Kovács Lehel István

Katonasír Ósáncon

Reményik Sándorral a
Nagy-kőhavason
„A Nagykőhavason mentem én átal
És találkoztam fent a Szabadsággal.”

Fenyőfák rejtik az I. világháborús katonák osszáriumát.
(Folytatás a 2. oldalról.)
Akárhogy is volt, a bukaresti román tábornok nem vette a levegőből azt, hogy a temetőben német és
magyar katonák voltak elhantolva.
Valószínű, hogy a lefegyverzés
nem történt meg harc nélkül, a 60
halott kikről a tábornok tud, feltételezi az elég elszánt védekezést is, de
a terepet jól ismerő gárdisták mindenképpen előnyben voltak. Ha voltak is halottak román részről nehezen képzelhető, hogy a németekkel
egy helyre temették és nem egyik
ortodox temetőbe.
Az 1934-es rendbetevéstől a ’70es évekbeli áthelyezéskor, bizonyos,
hogy a temető állapota nem lehetett valami jó állapotban. Szerintem
olvasható volt valami, ami a tiszti
iskolásokra utalt és ez is közrejátszott abban, hogy úgy gondolják,
csakis román hősöknek emelhettek
emléket. Lehetséges, hogy megfeleFELHÍVÁS
A Hétfalu szerkesztősége felkéri
mindazokat, akik információkkal
rendelkeznek az ósánci katonai te-

lő jártassággal bíró történész megtalálhatná valamelyik irattárban a
bizonyítékokat, hogy ne csak feltételezzük, kiknek a csontjai nyugszanak Ósáncon, és megtenni a lépéseket, hogy esetleg egy temetőbe való
átköltöztetéssel végleges nyugvóhelyet kapjanak, nemzetiségüktől
függetlenül.
A mostani helyen levő csontkamrát takaró betontető még ép, de ami
valamikor fémből volt annak mára
nyoma sincs – és nem az idő vasfoga
ette meg –, a főútról csak annyit lehet látni, hogy van egy négyszögű
fenyő-liget, valamikor a kerítés mellé lettek ültetve, mára már tekintélyesre nőttek. A kíváncsi „vándor”
közelebb menve feltételezheti, hogy
valamikor valamiért kialakították
ezt az elhagyott, gondozatlan, jeltelen helyet.
Akárkik is pihennek (?) itt, nem
ezt érdemlik, tegyünk ezért!
metőt illetően, akik ismerik történetét, az oda eltemetettek névsorát, az
átköltöztetést a vízgyűjtő tó területéről stb., írják meg szerkesztőségünknek! Köszönjük!

Sűrű köd üli meg a Barcaságot, s
a téli napforduló újjászülető csillaga
még gyengén világít át a hőinverzió
miatt kialakult tejszerű valóságon.
Ilyenkor, amikor a városban alig látjuk egymást, a Nagy-kőhavas csúcsát
ragyogó napsütés tölti be, s a ködfelhő
feletti kitárult panoráma csak a Csukás, Keresztény-havas, Bucsecs és Királykő csúcsát engedi láttatni, mintha
az ősi Pannon-tengerből emelkedne
ki itt-ott egy-egy sziget.
Lépteink alatt kísértetiesen csikorog az ezüst-kékesen csillogó hó, s a
gyakran –20 fok alá eső hőmérséklet
a jég és fagy birodalmává varázsolja a Hétlétrákat, a Medve-szakadékot és a Tamina-vízesést. Pillanatok
alatt vált át az ég hidegen üdítő kékje fekete fellegekbe, s a hirtelen kerekedett hóvihar vadul csavargatja a
százéves szálfákat. Ilyenkor mélyen
a szemünkbe húzzuk sapkánkat, begomboljuk kabátunkat, s a szakállunkra, bajszunkra fagyott jégcsapok
némán visszhangozzák a jégkirálynő
csókját. Szemöldökünk szürke zúzmarájából kémleljük – menedéket
keresve – a fergeteg végét. Hányszor
kellett visszafordulnunk a nagy köd
és hóvihar miatt, amint elhagyva az
erdőhatárt már nem élvezhettük a
fák nyújtotta menedéket. Egy lépést
sem tudtunk megtenni a platón: nem
láttuk hova lépünk…
Bizony, tél köszöntött a Barcaságra, s a magashegyi túrákra való
készülődés már otthon felemészti erőinket. A nyári kirándulásokkal ellentétben – mikor egy rövid
nadrág és egy póló kimeríti teljes
ruházatunkat – komolyan kell készülődni: réteges öltözködés, lábszárvédő, kabát, legalább két sapka,
kesztyű, sál, meleg italos termosz a
hátizsákba stb.-stb., ami arra késztet, hogy legalább egy órával kelljen
felkelni az indulás előtt, s mire már
teljes „harci díszben” kilépünk a kapun, fáradtan tesszük meg az első
lépéseket – nem is beszélve arról,
hogy legfennebb 8 óránk van arra,
hogy világosságban megtegyük az

eltervezett utat. Nem mintha a téli
túráknak nem lenne meg a maga
varázsa: a tüdőt tisztító hideg levegő, a végeláthatatlan érintetlen
hómezők – melyekbe alig merünk
belépni, nehogy megzavarjuk a
természet végtelen harmóniáját,
a jégcsipkés faágak – melyek egy
mesebirodalmat idéznek… Bezzeg
nyáron!: egy-két perces gyors készülődés, jó 16 órás világosság vár,
hogy felfedezzük, alaposan kikutassuk hegyeink szépségeit, van időnk
bőven elidőzni egy-egy madártrilla
mellett, megdézsmálni az útszéli
bokrok gyümölcseit, s jókat inni az
üdítő forrásvizekből.
Tél-nyár, múlt-jelen, gyermeköreg, tér-idő: ellentétpárok, melyek
végigkísérik életünket, dualista megjelenései a két alapvető, létünket meghatározó ellentétes princípiumnak…
*
Az öreg kitette tűzszerszámait
maga elé az asztalra. Gondosan rakott ki mindent, szépen sorjában.
Mintha kétszer is megfontolta volna, hogy letegye-e, vagy sem. Aztán
előkotorta öreg, repedező – hajdan
rózsafából készült – pipáját. Lassan,
komótosan. Nem sietett. Bőven volt
ideje. Még meg is piszkálta egy kicsit,
mielőtt elkezdte volna beletömködni
a dohányt. Lassan tömködte. Minden mozdulata megfontolt volt, kimért. Kétszer is ellenőrizte, hogy jól
tömte-e meg. Hátradőlt a karosszékben, lelógó karjaival megigazította a
fákat a tűzhelyen. Aztán rágyújtott.
Végignézte, ahogy sisteregve lángra kapott a vékony fenyőszál, majd
lassan a pipájához emelte, és mélyen
pöfékelni kezdett. Hosszú, hajlott
szárú, nagy pipája volt. Különösen
estefelé szeretett rágyújtani, mikor
kiült a kapu előtti padra beszélgetni
a szomszédokkal, arra járókkal. Ott,
a szakállszárituón, általában a háborúkról beszélgettek, meg arról, hogy
megváltozott a világ…
De most nem ülhetett ki. Tél
volt. Hideg, hóviharos, fehér tél. A
Hegyeshegy felöl látszó teliholdnak
nagy, kerek udvara volt.
(Folytatása a 4. oldalon.)

Az elhanyagolt, szeméttel telt emlékhely.
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Hétfalu

(Folytatás a 3. oldalról.)
Nem volt késő, alig múlt hét óra,
de a fehér havasok övezte falvakra
korán szállt le a téli éjszaka. Bácsfalu
már nagy, homályos ködbe burkolózott, s a gomolyag csak sűrűsödött,
ahogy elérte a Tömös torkát. Türkösben csak a Pancsó öreg fenyőfái
alatt hallatszott még egy-két kutyacsaholás, amint a faluszéli ebek megugatták a Hétforrás felől hazasiető
rodlizuó gyerekeket. Csernátfaluban
is hazatértek már a Kotyor völgyéből bakuócot hozó favágók, s a
kuónicákat is bétették már a szín alá.
Az est hidege már Hosszúfaluban is
megmártotta lábait a Tatrang vizében, s hazaűzte a Bivalylegelőn szánkázó ifjakat. Nagy hideg volt. Még
a fiatalok is otthon ültek, udvarolni
sem mentek, pedig kedd volt . A falvak havas utcái némák voltak, sehol
egy száncsengő, sehol egy kacaj...
Lassan megigazította a fákat a kemencében, majd felállt. A bürke mögül, a sutuból elővette fekete báránybőrből készült kucsmáját, darócból
készült zekéjét. Készült. Hajnalban
indulni akart. A hétfalusi csángók
szent hegyére, a Nagy-kőhavasra.
Most még egyszer – talán utoljára fel
akarta tárni rejtélyeit, be akarta járni
időben és térben a mész-köves ösvényeit, fel akarta lebbenteni csodáiról
a feledés ködfátylát.
Lassan visszaült a karosszékbe, hosszasan pöfékelt, majd újabb
bakócokat dobott a tűzre. Később ismét felállt. Előkotorta a heverő alól
öreg hátizsákját. Szegény már nagyon kopott volt, eredeti sötétzöld
színe csak a varrásoknál látszott, de
bőrszíj vállpántjaival, dísztelenül,
csak a kis gombos lehajtójával sok
viszontagságban volt társa, talán akkor is, mikor egy zivataros nyári napon átúszta a megáradt Feketeügyet,
hogy a front elől Magyarországra
meneküljön jópár falubeli legénnyel.
Szalonnát, hagymát, friss kenyeret
tett a bornyuba, s egy rend meleg
ruhát. Nagy hideg volt odakint, mégis menni akart. Mert mennie kellett,
sorsa hívta…
Elővette féltve őrzött kincsét.
Megsimogatta a fedelén cirkalmasan
végigfutó óarany betűket: Atlantisz
harangoz. Visszaroskadt a székbe, s
lapozni kezdte a gyerekkorában kapott verseskötetet: „Ha jártok ott fenn
förgeteges éjben: / Erdély harangoz, harangoz a mélyben.”
*
A gyermek alig tudott izgalmában
aludni. Pár napja múlt hét éves, de
a papilak árnyas diófája alatt, ahová
az apja küldte ki játszani, míg a vendégeket fogadta, egész délután az
ajándékba kapott könyvet forgatta.
Lenyűgözték a cirkalmas betűk, az
óaranyban tündöklő borító, maga a

Kovács Lehel István

Reményik Sándorral a
Nagy-kőhavason
költő nagysága, aki most bent beszélgetett az apjával régi jó barátként.
Olvasni próbált, de csak betűzés lett
belőle: „M i n t A t l a n t i s z, a r é g e
l s ü lly e d t o r s z á g”… s ahogy csak
a lába bírta, futott be a tisztaszobába:
– Édesapám! – Mi volt Atlantisz? Mit
jelent a szó?
– Megtudod majd holnap, fiam, az
úton, míg felmegyünk a Kőhavasra!
Izgalmában alig tudott elaludni.
Nemcsak az új könyv játszott délibábos mesevarázst képzeletével, hanem
az a tudat is, hogy apja holnap felviszi a Nagy-kőhavasra. Hogy túrázni
mennek, s nem is akárkikkel, hanem
azzal a három messziről jött vendéggel, akik már régóta húzzák a csendest a tisztaszobában, mert bizony
hajnali felkelést irányzott elő ellentmondást nem tűrő hangon az apja,
s jól tudta, ahogy a kakas megszólal
frustokolnak valami könnyedet, s
neki is vágnak a hosszú útnak, hogy
a dél melege már fent találja őket a
havas szellős világában…
*
Sötétben ébredt fel az öreg, észre
sem vette, hogy ott aludt el a karosszékben. A tűz már rég kialudt, fia
parázs sem szikrázott a hamu alatt.
Felöltözött, felvette előkészített hátizsákját, s nem sokat teketóriázva
kilépett a fagyos hajnalba. Gondosan
bezárta az ajtót, végigment az este
lesepert járdán, majd kilépve a kapun kétszer is ráfordította a kulcsot.
Botorkálva indult el a havas úton, s
hamarosan elhagyta Bácsfalu utolsó
házait a Bolnok alatt, majd a Brassó–Bukaresti E60-as főút járdájára
lépve igyekezett a Malomdombok
felé. A derestyei kempinget elhagyva
körös-körül új épületek: autószalonok, panziók, vendéglők, benzinkutak, üzletek, sportpályák – fényeik
sziporkázva világították meg a havas,
jégcsapos hajnalt. A múlt árnyaként
csak az egykori Tartler-féle kertben,
bal kéz felől, rejti el a hosszú fekete
kerítés a bámészkodó külvilág elől a
Gheorghe Gheorghiu Dej számára
épített villát és a körülötte lévő dendrológiai parkot.
Az útszélén pár régi villa csillogtatja még félszázéves pompáját, de a malomdombi egykori büszke menedékház már megadta magát az időnek
és a nemtörődömségnek. Omladozó
kőfalak, kitört ablaküvegek, kifordult
ajtószárnyak, lom és kacat. A múlandóságon elkomorodva lépte át az
öreg a Tömös hídját. Régi sablonra
épített posta, újabb sablonra épített
ortodox templom, pár ház. Ennyi a

régi település, s ahogy fennebb kúszik az aszfaltos út, alig 10–20 éves
nyaralóházak egész sora, melyek betöltik a szűk völgyeket a Bolnok felé,
a Hétlétrák felé, a Kőba felé. Alig
megközelíthetőek már az ősi szent
helyek, s már nem malomdombi menedékházra, hanem négycsillagos
malomdombi csárdára van szükség
modern korunkban.
Az 1968–70-ben közmunkával épített malomdombi strand medencéjét
sűrűn benőtte a sás. Alig használták.
Hiába volt a diákok nagy lelkesedése az elején, a víz hőmérséklete soha
nem volt megfelelő fürdésre. Nem
így a régi kender- és lenáztatók, amelyek az ősi i-dők óta működtek, míg
a kommunizmus fel nem számolta. A
Kőba és a Sipoly pataka tonnaszámra áztatta az idők során a kendert, s a
kúpokba felállított kévék jurtatábort
mintáztak a kősziklák alatt.
Az egykor itt működő brassói
rézpörölyde, kohó és rézhámor mes�sze beleveszett a felejtés ködjébe.
Mára már csak az egyre veszélyesebb
méreteket öltő, csak néha legális fakitermelés maradt a vidék és táj egyetlen kihasználója, s persze, a mindenhol jelenlévő juhlegeltetés.
Sorompó (45,5897° É; 25,6374° K;
719 m) zárja el az erdei utat, s igencsak meg kell keresni a Sipoly patakán ide-oda vándorló, mindig máshol
lévő pallót, hogy el lehessen in-dulni
a piros sávval jelzett Főúton a Nagykőhavasra. Azon az úton, amelyet a
brassói turisták Családi útnak neveztek, a BTE 1929-ben elnökéről
Halász Gyula útnak nevezett el, de
a hétfalusi csángók csak ősi nevén
Havas útjának mondják, s már időtlen idők óta járták szekérrel, hogy fát
vagy akár szénát fuvarozzanak. Igen,
igazi költő útja volt. A Nagy-kőhavas
sem mindig volt Nagy-kőhavas. Nem
kellett megkülönböztetni más havasoktól, így egyszerűen a csángók számára ez volt a Havas, jobban mondva
Hovas. Később, mikor különbséget
tettek a kőhavasok és a mezőhavasok
között, ez lett a Kőhavas, majd amikor a turizmus is elterjedt, és a méretet is érzékeltetni kellett, csak akkor
lett Nagy-kőhavas.
Az öreg rálépett az útra. Átizzadt sapkája azonnal megfagyott, de
ugyanazok a toll alakú képződmények jelentek meg a patak cizellált
jegén is. Ment tovább. Megállás nélkül az egyre nagyobb hóban, s az épp
csak felderengő fény sejtetni engedte
az irányt…
*
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Amilyen nehezen aludt el a gyermek a hűvös papilak ódon falai között, olyan hamar és könnyedén szökött fel, amint a hajnal első sugarai
bevilágítottak az ablakon. A vendégek is talpon voltak már. A költő épp
jegyzettömböt és ceruzát vett magához, majd végigsimította akár huncutnak is tűnő bajuszát. Elindultak.
A lelkész, az apa jól ismerte a Havast,
hisz gyerekkorában számtalanszor
bejárta. Csak úgy egyszerűen, mint
az erdei, hegyi emberek. Beállt egyegy patakba, s addig mászott felfelé,
míg a forrásig ért, majd ki az erdőből
a nagy platóra. Valahogy így is jött
hazafelé. Ha szakadékra lelt, megkerülte, ha meredekhez ért, lankásabb
utat keresett, ha nem volt út, ott volt
a patak.
A reggeli melegben is már hűvösen
csörgedezett a Sipoly pataka, s lassan
maguk mögött hagyták a nagy elágazást: most nem a nemrég megépített Hétlétrák felé vették útjukat, se
nem a Jégbarlanghoz a Cigány úton,
s még csak a Kőba felé sem, vagy a
Bolnokra. Hanem egy mély, sötét
völgyön caplattak felfelé az erdőben,
alattuk, mellettük a Havasút árka.
Sűrű erdő, széles szekérút, szerpentinek, pihenőpadok, vízmosások,
sétányok, gerincek, mészkő, homok
– legváltozatosabb térszíni formák
kísérték másfél órás útjukat felfele a
Családi úton. Rendre maguk mögött
hagyták az Anger-árkot, a Nagykanyart, a Tisztás-pihenőt, s végre
megérkeztek az útelágazáshoz, ahol
elhagyták a Havas útját, hogy pár
pillanat erejéig megcsodálhassák a
Veres-kő nyújtotta kilátást. 76 m
magas háromszög alakú sziklafal tetején voltak.
*
Az öreg kilépett a sziklára. Köröskörül havas táj, jégrengeteg. Alul
nagy üresség, melyet ma már inkább
csak így ismerünk: Medve-szakadék
(45,5669° É; 25,6500° K; 1217 m).
És itt fent, a világ tetején, mintha
felcsengtek volna Reményik Sándor
szavai, aki 1933 augusztusában itt
állt, s a csúcs sziklaormát bámulva
vetette papírra a Medve-szakadék
mondáját, versben is megörökítve
azt a mesét, amelyet juhászoktól
hallva, csángó nagyapák mondtak
tovább unokáiknak: „A medve jött. A
rémület riadt. / A legelőkre nem volt
vissza-út. / Vad szirtfalba hajlott a
lanka le. / Szökellt a vezér kos őrült
irammal, / Szelid szemére vér-fátyol
borult, / Az otthonos táj irtó idegen
lett. / Táncoltak körös-körül a hegyek.
/ S vérködös szemmel ugrottak utána
/ Háromszázan: aranygyapjas sereg.
/ Gyönge testekből hörgő piramid: /
Szirt tövén véget ért a vad menet.”
(Folytatjuk.)
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