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H o l va n , a k i t vá r u n k ?
Ott vártam én is egy annyira kerek esztendő vége felé, amilyen eddig csak három volt
e világon. A havazóra felmutatva mondaná
egy kisgyerek: „Ne, mennyi hóangyal!” Azon
az utcasarkon volt a paraván, amely mögött
trónoló sarokház valamikor szigorú igazságszerző hely volt. Úgy tűnt, mintha csak
jönnének az eléggé ünneplőbe öltözött emberek, s menni nem menne senki. A paraván
főoldala a piros: az idő éppen ennyire fakította
árnyalata. A pillérei pedig kékek, ami szintén
nem a véletlen műve, pedig ez időtlen időktől
fogva gyakran szeret szerepelni.
Feltűnően mindenki köszönt. Már több
mint ötvenen jöhettek. Már több, mint hatvanan. Hetvenen.
Már azok közül is jöttek, akiket én vártam: egyik bölcs ember, egyik pásztor és a
CSILLAG.
Megszólalt a harang. Odafigyeltem, mert
a környéken sok harang volt, s mindeniket
meg kellett tanulni, ha nem akartál összezavarodni. Úgy emlékszem, ezek a harangok
összeegyezkedtek, hogy egy esztendőben
csak egyszer szólalnak meg együtt, ám azt
halandó nem érthette, hogy akkor micsoda
karmester irányíthatja tökéletes összhangjukat.
Mi négyen is indultunk, mert a harangunk
már másodszor hívott. A templomig – utólag egyszer megszámoltam – tízszer kilenc
lépésem volt.
– A többiek hol lehetnek? – kérdezte
egyik pásztor.
– Lehet, más templomba mentek, mert
nem jegyezték meg jól a harangszót, amit
nem elégszer gyakoroltunk.
Ekkor már a havat palltuk a lábunkról, s
léptünk is be az altemplomba. Egymás mellett maradtunk, amihez az előttünk érkezők
megértően hozzájárultak. A CSILLAG természetéből fakadóan néha fészkelődött. A bölcs
ember és a pásztor is bekapcsolódtak a misébe:
És bemegyek az Úrnak oltárához,
Mert ő nekem ujjongó örömem.
Közben a latin szöveg is felidéződhetett
bennük:
Et introibo ad altare Dei:
ad Deum, qui laetificat juventutem meam.
S még tovább is előfordulhatott, hogy
egyszer-egyszer így is mondhatták, mikor
a szerepükre így gondoltak. A bölcsnek nem
lett volna ez szerep-idegen elég hosszú történelmi időben, s a pásztor is elfogadtathatná, hogy ő egy betlehemező deák valamelyik
régebbi közbeeső korból.
Úrfelmutatáskor térdelt az egész templom.
A plébánossal már harmadszor találkozott
a tekintetem, s észrevettem, hogy a társaimé
is. Nem volt rajta semmi a számonkérés
arcvonásaiból: „Hol vannak a többiek?”
S akkor a CSILLAG keresni kezdte Józsefet. Rövidesen jelezte, hogy megtalálta.
Keresni kezdte Máriát. És felragyogott,
hogy megtalálta.

Majd keresni kezdte a többi pásztort.
Megtalálta.
Kereste Heródest. Ő is megkerült.
Érdeklődő lelke megtalálta az angyalokat is.
Az eddig hiányzóknak gondolt többi
bölcset is.
Mikor elérkezett az ideje, megszületett
Jézus, és a CSILLAG jelét megértettük, és
énekelt a templom:
„A kis Jézus megszületett, örvendjünk…”
Mihelyt kiléptünk a templomból, a harangok összhangja ugyanezt zengte:
„A kis Jézus megszületett, örvendjünk…”
Ki-ki indult otthona felé. A paraván már
nem volt a sarkon. De mikor mi a reggeli
várakozás helyére értünk, már nem hiányzott senki.

A barcaújfalusi evangélikus templom oltára
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A Brassói Főreáliskolában az 1914/15.
esztendő a 30. tanév volt, de az évforduló
megünneplését megakadályozta a nyár folyamán kitört háború.
A világháború sok tekintetben befolyásolta az intézmény működését. Mindjárt a
mozgósítás elrendelésekor, augusztus első
napjaiban a tanintézet helyiségeit katonai
beszállásolás céljaira foglalták le, csak az
igazgatói irodát, a rajztermet, a könyvtárat
és a szertárat hagyták szabadon. 1914. augusztus 2-tól szept. 6-ig a császári és királyi
2 számú gyalogezred első és második menetzászlóaljának két századát is itt szervezték
(Ért. 1915/16. tanév, 3. o.).
Szeptember elején visszaadták az iskola
helyiségeit eredeti rendeltetésüknek, s így
a tanítás a tisztogatás elvégzése után, szeptember 14-én akadálytalanul megkezdődhetett. De a szeptember elején megalakult
tanári kar sem volt teljes. A testületünk
három tagja Biró István [Népfölkelő hadnagy a 9. népfelkelő huszár ezredben, s
rövidesen főhadnaggyá léptették elő (Ért.
1914/15. tanév, 64. o.).], dr. Gräf Gusztáv
[A 24. honvéd gyalogezred népfelkelője a
Kárpátokban folyt harcokban vitézségéért
zászlóssá léptették elő és a nagy ezüst vitézségi éremmel tűntették ki. (Ért. 1914/15.
tanév, 64. o.).] és Preiszner Péter [Népfelkelő hadnagyként vett részt a Bukovinai
harcokban, ahol Brezovka városban orosz
fogságba esett, s a Transbajkali táborban
tartották foglyul. (Ért. 1914/15. tanév, 64.
o.).] katonai szolgálatra vonult be, s későbbi
behívások újabb erőket vontak el a tanítás
munkájától. Decemberben dr. Köpe Győző
[A 24. honvéd gyalogezredben szolgált.
(Ért. 1914/15. tanév, 64. o.).], januárban
Derzsi László [Január közepén vonult hadba
a 24. honvéd gyalogezredhez, ahol rövidesen

hadnaggyá nevezték ki. Február közepén
indult el csapatával, és az Uzsok környéki
harcokban vett részt. Április 21-én reggel
az ellenség rohamának visszaverésekor súlyosan megsebesült, s meghalt. Határszög
helységben temették el. (Ért. 1914/15.
tanév, 65. o.).] kapott katonai behívót, Jahn
Károly dr. pedig betegség miatt továbbra
is szabadságon volt. (Ért. 63. old.) Az ő
feladataikat az itthon maradó pedagógusok
végezték tanév végéig. A tél folyamán az
iskola néhány termébe katonák voltak beszállásolva. Csak a tornatanítás szünetelt,
mert a szaktanár katonai szolgálatot teljesített, s a tornaterembe is katonák voltak
beszállásolva, akárcsak a zeneterembe és az
ifjúsági könyvtárba. Az iskola udvarát tábori
konyhaként, egy második emeleti tantermet
pedig lábadozónak és orvosi vizsgálatra
használtak.
A beiratkozottak száma a kezdő évfolyamtól a végzős felé haladva egyenletesen
csökkent: I. – 55, II. – 48, III. – 44, IV. – 29,
V. – 18, VI. – 16, VII. – 17, VIII. – 9 (Ért.
1914/15. tanév, 87. o.). A beiratkozottak
között 4 román anyanyelvű, 30 pedig német
(Ért. 1914/15. tanév, 92.o.).
Az ősz folyamán a két felsőbb osztály
tanulóit is érintették a katonai behívások.
Egy éves önkéntes szolgálatra jelentkezett:
Feyer Árpád, Jaczkó Lucián és Paalen András
nyolcadikos és Gusbeth Pál hetedikes tanuló.
Április 9-én megtartott értekezleten
megállapították a népfelkelői szemlén alkalmasnak talált nyolcadikos Horovitz Simon
és Lienerth Aladár érettségi bizonyítványainak érdemjegyeit, akárcsak március 30-án
a Jaczkó Luciánáit.
Május 8-án kiadott osztály bizonyítványt
kapott 3 hetedikes és 1 hatodikos tanuló,
akik fejlettségüknél fogva alkalmasok

voltak a népfelkelői szolgálatra, és május
15-én bevonultak egyéves önkéntes katonai
szolgálatra.
A csekély számú jelentkezőnek a latint
Unger Emil főreáliskolai és Bordeaux Árpád római katolikus főgimnáziumi tanárok
tanították.
Az ifjúsági dalárdát heti 1 órában a január
közepi hadba vonulásáig Fischer András
állami elemi iskolai tanító tanította.
A Koós Ferenc és neje Dimbovics Terézféle jutalomdíj-alapítvány évi kamatát Klein
Géza nyolcadikos tanuló kapta, legjobb
érettségi eredményeiért.
A Nagy István féle intézeti ösztöndíjat,
évi 168 koronát Ürmössy Attila hetedikes
diáknak ítélték.
A hadbavonultak részére indított karácsonyi ifjúsági gyűjtés eredménye 213 korona
58 fillér volt. A tanulók 3 zsák szederlevelet
gyűjtöttek, s részt vettek a hadsereg javára
szervezett fémgyűjtésben.
A VIII. osztályosok rendes vizsgáit május
11-, 12- és 14-én, az érettségi vizsgákat
pedig május 17-, 18- és 19-én tartották. Az
évzáró vizsgák május 17-től 20-ig tartottak.
November 19-én Erzsébet királyné emléknapján és az 1848-i törvények szentesítésének április 11-i évfordulóján ünnepélyt
szerveztek.
A háború miatt sok sajátos rendelet és
intézkedés [Ért. 1914/15. tanév, 70–74.
o.] szabályozta az intézmény működését,
mintha nem is a minisztérium volna többé a
főhatóság, hanem maga a HÁBORÚ:
3668 – 1914 Felhívás a legnagyobb takarékosságra.
3931 eln. – 914 Állami tisztviselő egylet felhívása, a hadbavonultak hozzátartozói érdekében
történő adakozásra (623)
(Folytatása a 2. oldalon.)

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, eredményekben, sikerekben gazdag áldott új esztendőt kívánunk!
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(Folytatás az 1. oldalról.)
3985 eln. – 1914 Megalakult „Hadsegélyző
Hivatal” támogatására felhívja a tanári kart.
4456 eln. – 1914 Felhívás szederlevél gyűjtésére.
131625/V – 1914 Hadbavonultak jó előmenetelű gyermekei kivételes esetekben eng. százalékon
felül is tandíjmentességben részesíthetők (740)
145650/26 -914 Honv. min. megküldi a VIII.
oszt növendékeinek hadseregbe való önkéntes
belépés feltételeit (759.)
133989/V – 1914 Vk. Min. Köpe Győző dr.
int. tanárnak ázsiai tanulmányútjáról beterjesztett jelentését tudomásul veszi (763).
4748 eln. 1914 Iskolai épületek csak végső
szükséglet esetén foglalhatók le mozgósítás
céljaira (768).
137975/V – 1914 Intézkedés azon középiskolai tanulókról, akik önként katonai szolgálatra
bevonultak (770).
138961/V –1914 Tanférfiak örökbefogadott
gyermekei % felül tandíjfizetése alul felmenthetők (790).
5074 eln. – 1914 Népfelkelési szolgálatra
alkalmasnak talált VII – VIII. oszt. tanulók önkéntesi jog módozatainak megállapítása (793).
18142/sz.v.XV – 1914 Nagy István és
Koós-féle alapítványok 1914. I. számadásai
elfogadtatnak. (826.)

5208 eln. – Utasítás nélkülözhetetlen tanároknak népfelkelési szolgálat alul való felmentése
ügyében (836.)

5868 eln. – 1914 Felhívás hadikölcsön jegyzésére (838.)
5461 eln. – 1914 Háborús eseményekkel kapcsolatos ügyiratok megőrzendők (853.)
6570 eln. – 1914 Utasítás az intézet helyiségeinek katonai célra való lefoglalása esetén
követendő eljárásra (905.)
88. eln. – 1915 Szarvas Arnold int. tanár a
népfelkelési szolgálat alul felmentetik (25)
1790 eln. – 1915 A népfelkelői fegyveres
szolgálatra bevonult és bevonulandó tanulók
vizsgálataira vonatkozó utasítások (76).
37278/V – 1915 Katonai bevonulás elhalasztása miatt már megállapított érettségi és
osztálybizonyítványok visszatartandók (121).
41163/V – 1915 Tornatanítás tanév végéig
szünetelhet (167).
44618 – 1915 Tanév május hó 22-én berekesztendő (187).
*
Az 1915/16-os tanévre való beíratáskor
a tanulók 10 K felvételi, 2 K könyvtárdíjat,
2 énekdíjat és 2 K díjat értesítőkre kellett,
hogy fizessenek, és 1 koronát a tanulmányi
kirándulások alapjának gyarapítására. Az V.
osztálytól fogva a tanulók részt vehettek a
kémiai gyakorlatokon 20 korona tandíj, 2 K
kémszerdíj és 4 biztosíték mellett.
(Folytatódik a következő tanév történetével.)

Dr. Bencze Mihály
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A bizánci okmányokban a magyarokat
türköknek is nevezték. Barcaság Türkös faluja ezekre az időkre emlékeztet. A Törkösi
és Török családnevek is ezt a történelmi kort
hordozzák magukban. Az 1500-as években,
Zajzonban megjelenik egy másik Török
vonatkozású családnév, ami eredeztethető a
török fogságból szabadultakra, vagy az ide
letelepedett törökökre.
Török Pál a család egyetlen gyerekeként
Hosszúfalu-Alszegen született 1919. január
7-én, az ősi Pálé-féle Török család leszármazottjaként. Igazi nevelője Borbély Istvánné
(1887-1971) volt, így Borbély Árpáddal
testvérként nőttek fel. Itt végezte iskoláit,
itt vált férfivá, a brassói Traktorgyár értékes
műszaki szakértője lett. 1946 decemberében
feleségül vette Bálint Erzsébetet, aki 1929.
március 3-án született Csernátfaluban.
Nemsokára, 1947. szeptember 17-én megszületett Pál nevű fiúk. Világháborúk szabdalta
életterét elhagyja, 1947-ben nehéz szívvel
búcsút int a szülőföldjének, és Ausztrián át
Angliáig meg sem áll. Itt születik meg Árpád
fiúk, 1951. június 6-án. A sors sajnos tovább
sodorta, végállomás Kanada lett. Többször
kezdte újra életét, céget, üzemet alapított,
működtetett. Műszaki egyetemet végzett,
és az Újvilág értékes embere lett. 1968-ban
végre Pali fiúkat is kiengedték a román hatóságok, így teljes lett a családi élet.
A szülőföld szeretete, a csángómagyarsága,
életének mindig lényeges kérdése volt. Tartotta a kapcsolatot a hétfalusi rokonsággal,
barátokkal, ismerősökkel, amikor tehette
hazajött. Mindig érdekelte Hétfalu jelene, és
mindig álmaiba foglalta a Barcaság jövőjét.
Sokan, akik itt élnek, már nem hisznek a
csángóság jövőjében, feladták ezt a reményt.
Török Pál szerint nincs olyan történelmi
mélypont, amelyikből nem lehet kimászni,
jelent és jövőt építeni. Egy száz éves vi-
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Girás István felvétele
lágjárt ember üzeni nekünk, küldi a hitét a felesége. Tőlük származnak: 1) Török
és a szeretetét. Ősei emlékére, csángósága Anna (1887–1971) akinek férje Bálint Istértékelésére, egy emlékművet álmodott az ván (1892–1967) gyerekük Borbély Árpád
alszegi temetőbe. A Török család családfáját (1928–2014) akinek Tomos Anna (1928) a feKapitány László készítette el, és a követke- lesége, 2) Török János (1892–1915), 3) Török
zőképpen néz ki: Török György és Szakál Kata (1894–1913), 4) Török Pál (1895–1983)
Anna leszármazottja Török Pál (1834–1915), akinek felesége Deák Anna (1899–1981) és
akinek Czimbor Anna (1837–1918) volt a ezek voltak a mi Török Pálunknak a szülei,
felesége. A következő generáció: Török Pál 5) Török Mihály (1899–?).
Az emlékművet Török Pál Kanadában ter(1859–1929), akinek Pajor Anna (1866–1946)

Karácsonykor

A szent estén majd eljövök ide.
Álmaim szekerébe fogatok
És szólok fantáziám táltosához:
Hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok,
És álomhintón eljövök – ide.

Itt minden fehér lesz, – fehér, s halott.
Csak egy hang lesz a halott rengetegben:
A zúgó patakok.
És én fenyőtől fenyőhöz megyek
És minden fenyőt megsimogatok.
És megkérdezem: virrasztotok még?
És megkérdezem: hogy aludtatok?
És aztán feltűzöm a szívemet
A legmagasabb fenyő tetejére, S imába kezdek: Magány, Mi Anyánk…
Néked ajánlom égő szívemet…
Olyan lesz, mint egy karácsonyfaláng.

vezte meg mérnöki pontossággal, és a türkösi
Lécz Olivér kőfaragó vitelezte ki. Az összes
munkálatokat Saszet Éva - Pali bácsi unokahúga- , és férje Ottó vállalta fel, és csodálatosan
oldotta meg, ugyancsak ők szervezték meg
2017. november 26-án az emlékmű megszentelését és felavatását. Az alszegi evangélikus
templomban tartott istentisztelet után, a
temetőben a rokonok és ismerősök körében
Nt. Daragus Endre evangélikus lelkész áldotta
meg az emlékművet, és beszédében kihangsúlyozta, hogy évszázadok óta élnek magyarok
Hétfaluban, és az emlékmű azt üzeni, hogy
évszázadok múlva és kötelességünk, hogy
éljenek magyarok e vidéken.
Török Pali bácsi erre az alkalomra két
verset is írt, amelyek az emlékműre is felkerültek. Az első vers a következő:
Csángó őseink emlékére
Alkonyat van, a Tatrang-völgyéből hűvös szellő
hömpölyögve jön, siet a mező
felé, szétterjed,
eléri a temetőt, áttör a kerítésen,
mintha ébreszteni akarná az
elhunytakat.
Beleütközik a sírkövekbe, megrázza az elszáradt koszorúkat,
kifogyott az erejéből, és csendesen elhallgat.
Csend van, mindenhol rég elhunyt őseink már elporladtak,
vissza adták anyagukat a természetnek,
azt, amit születésüktől halálig
kölcsön vettek.
Török Pálnak, mint minden embernek
születési helyén marad a lelke, de családját,
két fiát, két unokáját, három dédunokáját
már Kanadában hagyja. Az emlékmű legyen
egy világító torony a külföldre kényszerült
hazánkfiainak, hogy idejében hazatérhessenek, még a fizikai valóságban. Az ittenieknek, pedig jelezze a múltunk ismeretének a
fontosságát, mert enélkül csak botorkálunk
a jelenben, és a jövőnket is mások írják.
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(Folytatás előző lapszámunkból.)
A technikum első éve után már munkába állt a hétfalusi Electroprecizia Üzem
Metrológia osztályán, rugalmas munkaidővel. Itt kitűnő mérnök-oktatója volt a
bácsfalusi Popa Gheorghe mérnök, aki országos szinten is az első üzemi metrológus
mérnökök közé tartozott. Ugyancsak itt
Albrichsfeld Otto szász munkatársától
elsajátította a fényképezés alapfogalmait. Jövendőbeli nejét is itt ismerte meg 1968-ban,
ő is hozzájárult ahhoz, hogy megvásárolja az
első komolyabb fényképezőgépét, és besegített improvizált fotólabort berendezni a családi fürdőszobájukban. 1972 novemberében
feleségül vette Bartos Irént (Csernátfalu,
1948. október 6.), aki a bukaresti Nemzeti
Metrológiai Intézet keretén belül működő
technikum elektromosság szakán szerzett
metrológus oklevelet, most nyugdíjas. Házasságukat két fiúval áldotta meg a teremtő:
Károly (Csernátfalu, 1975. szeptember 5.)
jelenleg a Metromat KFT metrológusa
és rendszergazdája, és Péter (Csernátfalu,
1979. május 30.), jelenleg a Metromat KFT
főmetrológusa és laborfőnöke. Unokái: Szidónia (2008. december 14.) és Anna (2009.
május 20.), másodikos tanulók.
Máté Károly számtalan riport- és dokumentumfotót készített. Bálint András a
hétfalusi MTSZ elnöke felkérésére 1971–
1972-ben az MTSZ tízéves fennállásáról
jubileumi fotóalbumot szerkesztett. Máté
Károly, a néhai Seres András néprajzosnak közeli barátja volt, gyűjtéseihez ő is
készített képeket. Első képeit a Brassói
Lapok közölték, majd azután rendszeresen
az Előre is közölte. Több kiállítása volt, a
BL Galéria egyéni kiállítását sokáig őrizte.
Évekig fotótanfolyamot szervezett, és az itt
készült képekből Bácsfaluban, az egykori
kultúrházban kiállítást is szervezett. Ezen
a tanfolyamon én is részt vettem, és akkor
sajátítottam el Karcsitól a művészi fotózást.
Rendhagyó érettségi tablót szerkesztett
1991-ben az Áprily Lajos Főgimnázium
első évfolyama részére, akiknek én voltam
az osztályfőnöke. Világhírű képeit közölte
a Hipstern és Brassói Füzetek. Mindig
helytállott a munkahelyén, és 1962–1996
között metrológus technikus maradt az
Electroprecizia metrológia szakosztályán.
1978 és 1993 közt a Román Fotóművészek
Egyesületének a tagja. Részt vett több mint
150 hazai és külföldi tárlaton. Az 1980-as
évek elején grafikus művészbarátai tanácsára felhagy a klasszikus FIAP-rendszerű
fotózással és áttér a fotó-grafikára. Ezek
után többnyire képzőművészeti kiállításokon vesz részt. Kiemelkedő sikere volt a
barceloniai Frederico Garcia Lorca tiszteletére rendezett grafikai világkiállításon,
valamint három alkalommal a Kyotoi
Művészi Akadémia által rendezett Impact
Art Festival-on, munkáit a katalógusokban
közölték. Különös elismerésben részesült a
Pennsylvaniai Állami Egyetem Képzőművészeti kara részéről, akik egyik híres alkotását
időkapszulába zárták az utókor részére. Az
1989-es rendszerváltás követően, 25 év
után visszavonul a művészi életből, miután
megtartja egyéni búcsú-tárlatait Budapesten
a 22-es Galériában, Sepsiszentgyörgyön és
Brassóban. Ez alkalommal Vargha Mihály
múzeológus „Új kiállítás a képtárban” címen
a következőket írta, szószerint idézem: „A
sepsiszentgyörgyi Képtár legfontosabb eseménye kétségtelenül Máté Károly hétfalusi
fotóművész bemutatkozása. A több mint 50
darab munka önmagáért beszél. A tárlatlátogató nyomban láthatja, hogy a képek
alkotója nem szorul hírverő csindarattára.
Munkái szemérmesen védekeznek ez ellen.
Nem harsányak, inkább visszafogottan izzóak. Kellékei a legegyszerűbbek, „modelljei”

Dr. Bencze Mihály
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elektrotechnikai Klaszternek. A COFACE
francia hitelminősítő intézet Excelent SME
minősítésben részesítette a cég gazdasági
eredményeit. A Brassói Kereskedelmi és
Ipari Kamara az elmúlt 9 évben rendhagyóan évente első helyen díjazta a Technikai
vizsgáló, és elemző cégek kategóriájában.
A törvényes kereteket betartva maximálisan pártolja, szponzorizálja a helyi
magyar nyelvű oktatást és könyvkiadást.
2016-ban a Zajzoni Rab István Középiskola
emléklappal tüntette ki elismerve és megköszönve a pártfogást. Máté Károly egy igazi
perpetuum mobile, immár 55 éve megállás
nélkül dolgozik.
*
Kedves Karcsi barátom, hatalmas életművedet
a hétfalusi csángómagyarság a Zajzoni Rab
István díjjal értékeli, további sikeres munkát
kívánva fogadd szeretettel, Isten éltessen!

Hlavathy Zsuzsánna
Máté Károly, Fotó: Kátai Edit
a legpóriasabbak. Hogy ebből a hétköznapiságból az alkotó által a jelentéshordozók
szintjére emeltessenek. És ez a folyamat
– minden alkotási folyamat lényege – szinte
észrevétlenül történik meg, nem magán a
képen, hanem a befogadó, a néző tudatában.
Máté Károly utalásai, szintézisteremtő törekvései többnyire léthelyzetekre láttatnak
rá, így a politikumot sem kerülhetik el. Szigorúan, logikusan de játékosan szerkesztett
jelképrendszere aktív meditációra késztet.
Nem elmesél valamit, hanem belénk villant
egy-egy furcsa, nyugtalanító felmérést gondolatot és magunkra hagy. A látás plasztikai
nyelve nem tűr konklúziókat.”
A rendszerváltás után 1991 és 1992-ben
az üzemi kényszerszabadságok alkalmával,
hogy javítson családja anyagi helyzetén, németországi szezonmunkát vállalt vendéglátóiparban és építkezéseken. Egy volt technikumi szász osztálytársa, aki jó barátja a mai
napig, és főmérnöke volt a stuttgarti nagy
autóalkatrész gyárnak, meghívta egy egész
napos üzemlátogatásra, ez alkalommal jött
rá, hogy nincs jövője a szocialista iparnak,
csak a magánszektornak. A változás szelét
hamar megérezte, de Sisak István doktor
barátja bátorította, hogy a tanult szakmában
kell és lehet a legjobban érvényesülni. Jó tanácsát elfogadva megalapította a Metromat
KFT-t, amit 1993 novemberében hozott
létre Náfrádi Jenő metrológus-mérnökkel,
így 1993-tól Máté Károly kft igazgató és
társtulajdonos. A cégalapítás nulláról indult,
semmi anyagi háttér nélkül, csak a szaktudás
volt az induló tőke. Nagyon gyorsan el kellett sajátítani a cégvezetés minden fortélyát,
ezért több szaktanfolyamon vett részt, ezek
közül a legfontosabb két manager képző
tanfolyam (2008–2009) ahol elismert uniós
szakoklevelet is szerzett. A saját gazdasági
melléképületéből indultak 35 nm-en. A
megtermelt profitból és kölcsönnel 2002ben megvásárolják egyik helyi bankfiók
eladó épületét, ahol berendezik a nyomás,
mérleg és hőmérő kalibráló laborokat, valamint a műszerforgalmazási kereskedelmi
irodát. 2006-ban manzárdozással bővítik a
helyiséget. 2008-ban elsőként Romániában
a labor akkreditált státust kap hosszmérték,
nyomás, hőmérséklet és levegő-páratartalom szakterületeken. E szakmában az
akkreditált státus garantálja a nemzetközi
elismerést, mivel a szolgáltatások szigorúan
megfelelnek minden szinten az előírásoknak,
környezeti hőmérsékletek nagyon pontos
betartására, megfelelő berendezések a fizikai
mennyiségek reprodukálására, nagypontosságú hiteles etalonokat használnak, és

minősítéssel rendelkező szakembergárdával
rendelkeznek. Mivel Romániában a mérnöki
és technikusi metrológus szakképzés megszűnt, önerőből finanszírozták a szakszemélyzet rendszeres kiképzéseit a Bukaresti
Nemzeti Metrológiai Intézetben, valamint
németországi, dániai és svédországi akkreditált laborokban. Létrejött egy helyi fiatalokból álló nagyon jól felkészült innovatív
szellemű szakember gárda, akikkel látványos
eredményeket értek el olyan formán, hogy
jelenleg a Metromat az ország legnagyobb
ipari méréstechnikai intézete. A piac igényelte a további befektetéseket, 2010-ben
új laborépületet üzemeltek be 550 nm-en,
jelenleg egy másik 530 nm-es épület van kivitelezés alatt, önerőből, bankkölcsön nélkül.
Bővült a paletta, erő és nyomaték, keménységmérés, mikrotérfogat, elektromosság, idő
és frekvencia akkreditált szakterületekkel.
Világszínvonalú berendezésekkel és nagypontosságú etalonokkal rendelkeznek, olyanokkal is amelyek egyediek az országban. Az
előírásoknak megfelelően kötelezően részt
vesznek nemzetközi ellenőrző teszteken (un.
körbeméréseken), ezek eredményei azt mutatják, hogy az elért minőség és kompetencia
jóval meghaladja a jelenlegi európai átlagszínvonalat. A klienseik a nemzetgazdaság
minden területéről vannak: multinacionális
autó és repülőgépipar, fémipar, gyógyszergyártás, vegyi és műanyagipar, élelmiszer és
sörgyártás, magán és állami klinikák, kórházak, kísérleti laborok. A sors iróniája, hogy
az Electroprecizia üzem Metrológia szakosztálya az idén, 60 év után megszűnt, lebontották, még a laborépületet is, hogy helyt
adjanak egy multinacionális cég nagyraktárjának, de a szakma világszínvonalon tovább
virágzik Négyfaluban a Metromat KFT-nél.
Megrendeléseik vannak Svédországból,
Németországból, Ukrajnából, Bulgáriából
és Moldáviából is. A cég másodlagos profilja
a műszerkereskedelem és szerviz. Ezen a
téren is ismertek, ők egyben több nyugati
gyártó cég helyi képviselői, forgalmaznak
kézi mérőműszereket, laborberendezéseket,
elektronikus mérlegeket, gázanalizátorokat,
közúti-meteoállomásokat autópályák részére. Szervizelik az ipari elektronikus
mérlegeket, füstgázanalizátorokat, valamint
országos szervize egy nagyon híres japán
cégnek. Alkalmazottak száma 35, egyetemi
végzettséggel 28-an, középfokú végzetséggel 7-en vannak, összesen 6-an végezték
az iskolát a türkösi Zajzoni Rab István
Líceumban. A Metromat tagja a Brassói
Kereskedelmi és Ipari Kamarának, a ROLAB
országos laboregyesületnek és az ETREC

Az ifjúság
közösségépítő munkájának támogatása –
befektetés a
jövőbe
A Hétfalu múlt havi, októberi lapszámában beszámolókat olvashattunk a diákok
csapatépítő tevékenységeiről. A projektek
hátterére térnénk most ki.
A Barcasági Csángó Alapítvány – Egyesület a négyfalusi Zajzoni Rab István Középiskola háttérintézete. Az egyesület részt
vesz az iskola életében, mint támogató és
programszervező, valamint koordinálja az
iskolában működő diáktanács munkáját is. A
két intézmény munkája szorosan összefügg,
s ameddig az iskola a diákokat a formális
tanításban részesíti, az egyesület igyekezik
segítséget nyújtani az informális oktatásban.
Nyomon követi és koordinálja a diák tanács
működését, valamint díjazza az osztályok
önálló, önkéntes, közösségépítő tevékenységét. Az elmúlt 3 évben kiosztásra került az
Osztályszellem díj, mely a legtevékenyebb,
legösszetartóbb, legtöbb önkéntes munkát vállaló osztályt díjazta. A díj egy-egy
csapatépítő osztálykirándulás. Pályázatunk
által, amelyet a Bethlen Gábor Alapkezlő
Zrt. támogatott, 15–18 éves diák számára
biztosítottunk önképző és csapatépítő tevékenységeket. A táborokban résztvevő diákok
a diáktanács diákjai illetve az osztályszellem
díjat megnyerő osztály diákjai voltak. Ös�szesen 46 diáknak adtuk meg a lehetőség,
hogy olyan tevékenységeken vegyen részt,
ahol személyiség fejlesztő, önismereti, csapatépítő és szervezői adottságait fejlessze.
A közösségi munkában részt vállaló diákok
díjazása, olyan jutalom, amely tovább sarkalja őket a kiváló, eredményes munka bevállalására. A program legnagyobb nyeresége
pedig az, hogy tapasztalt, kiegyensúlyozót,
lendületes egyéneket nyerünk a közösségi
munkák kivitelezésére. Jelen program komoly befektetés a közösségünk jövőjében.
A tevékenységeket szakképzet csapatépítő
szervezetek biztosították. A helyi közösségnek nagy szüksége van új, tapasztalt
egyénekre, akik hajlandóak önkéntesen
közösségi munkát végezni.
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Hétfalu

A Barcaságról sokféle szöveg született
az idők során. Mindmáig a legteljesebb
Orbán Balázs A Székelyföld leírásának VI.
kötete. Ő annakidején a romantikus magyar
főnemes lelkületével közelítette meg ezt a
tájegységet, és írt róla mindmáig időszerű
művet: érzelmeket működtető, elmét tápláló
olvasmányt. Igaz, hogy a lengyelfalvi báró,
akiről az européer Victor Hugo, miután
emberközelből megismerkedtek, írta, hogy
száz ilyen emberrel korszerűsíteni lehetne
Európát, kívülről csodálkozott rá erre a
világra, de hogy gazdagságában el ne tévedjen, olyan helybeli idegenvezetőt keresett és
talált, mint bácsfalusi Borcsa Mihály.
A székely utazó világhírű munkája után
is sokan írtak a Barcaságról. Legtöbben
gazdag érték-hálózatából kiválasztottak
egy-egy erecskét, s próbálták azt figyelemreméltóan és lényegretörően bemutatni
különböző tartalmi mélységben, stílusban
és műfajban: Beke György, Balázs János,
Tomos B. Hajnal a publicisztika különböző tartományait hódítgató riportban;
Gyárfás Tihamér, Horger Antal, Binder
Pál a tudományos pontosság adatszerű
igényességével; Seres András, Veress Emese
Gyöngyvér hagyománygyűjtéssel és a népi
kultúra leíró értékelésével; Könczei Csilla
boricakutatásaival; Tomos Tünde hagyományos házak-, utcarészekről készített
diófapác grafikával, Józsa Mihály iskolatörténeti adatösszegzésével; Bálint Ferenc
a hagyományok mai változatairtól készített
filmjeivel; tájegység-részről írt monográfiával Bálint András; Kelemen Kálmán, Jakab
András szubjektív összeállítással; Doniga
Lenke történelem-újraértékeléseivel; Bencze
Mihály a közelmúltra vonatkozó tényfeltáró
és erőteljesen szubjektív értékkapcsolásos
írásaival; és kortárs világunk sajátos eszközei közül a honismereti témájú, hasznos
tartalomfrissítő csevegéseivel a Barcasági
csángók és a Barcaság és a csángók történelme
facebook csoportok és olyan szervezeti keretek is, mint a 12 éve újraindult, honismereti
és helytörténeti alapozású Hétfalu lap, a Hétfalu könyvek sorozata, a Barca Kiadó könyvei,
a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság 25
éves munkája.
A honismeret nem tudomány, de táplálják
a tudomány hordalékai, s ő is frissítően hat
a tudományra.
A honismeret a szülőföldről szóló példázat. A szövegeken érzik a tanítás áhítata, s
annak a lokálpatrióta büszkesége, aki ezt a
tanítást éli.
A szülőföldről szerezhető tudás, s e tudást
működtető magatartás, viselkedés e „tantárgy” tárgya, ami éltető erőként működhet a
zsenge gyermekkortól az élet utolsó percéig.
Volt még példa rá, hogy tantárgyi értéke
kihangsúlyozódott, noha igaz, hogy Veres
Sándor Brassó megye földrajzáról szóló,
1886-ban kiadott tankönyve az idő- és a
térösszetevők közül az utóbbit alkalmazza
értékrendező elvként.
A második ezredforduló határán valóságos
tantárgyi rangot is kapott Hétfalu magyar
tannyelvű középiskolájában heti egy órában
az elemi és az első gimnáziumi osztályokban,
és egy évi kísérletként egy középiskolai osztályban. A tanítási segédanyagként elkészült
tankönyvváltozatok a pedagógusok figyelmét fordították a témára és a honismeret
személyiségformáló lehetőségeire. Jelentős
honismereti alapozók voltak a diákság és a
helybeli magyar lakosság figyelmét szülőföldünk értékeire irányító témás vetélkedők
és kiállítások: Templom és iskola (1992),
1848-49 a Barcaságon (1993), Világháborúk a
Barcaságon és barcaságiak a világháborúkban
(1996), Barcasági Néprajzi Szemle (2000),
Barcasági Helynévvetélkedő (2000), s mintha
az eddigiek sorát összegezné, a Szeretem a
Barcaságot honismereti vetélkedő (2013). A
hétfalusi csángó népmeséket élteti Horger
Antal gyűjtésének 1992-es újrakiadásával
elindított, 2005-től mesemondó maratonnal,
2008-tól mesejátszással, -bábozással kiegészült program, a Hordozzuk szét a mesét, mert
van kinek, Barkó Etelka tojáshímző tanfolya-

Hochbauer Gyula

Előszó Kovács Lehel István
könyvéhez
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kötelességtudattal mióta az Erdélyi KárpátEgyesület elnöke. Kalauzolása pontos és
korszerű: adja a szülőföld gyönyörűségeinek
a koordinátáit is, és sokat megoszt velünk
feltárt titkaiból.
A Barcaság magyar nyelvváltozataiban
fogant szövegei csiszoltak, szemléletesek,
változatos tartalommal.
E könyv barcasági barangolásra szólít
fel térben és időben. Hozzájárul ahhoz,
hogy tartalmasabban éljük meg a szülőföld
szeretetét, s fogadjuk el a nekünk felajánlott
értékeit: szépségét és gazdagságát. Ezek
a szavak a szülőföld szavai magyarul. ĺgy
beszélteti Kovács Lehel Istvánt a szülőföld
mintegy negyed évszázada, ezt mondatja
vele önmagáról a Barcaság, ami itt következik.

Kovács Eszter Apolka

Bezárva

Cipzár a szájra,
A kulcs már a zárba,
A bilincs már csillog,
S kopott kanapén már az ördög várja,
Hogy átadd a lelked az örök halálnak.

Cím nélkül
Testem egy lányé,
Lelkem fáradt madáré.
Elrepülni nem tud,
Szíve nem ver, lába nem fut.
Lehetsz e madárnak arany kalitkája,
Hogy ápold, óvd, s vigyázz reája.
De lehetsz e madárnak fogvatartó őre,
Hogy bántsd őt egy örök időre.

Lélek penge
Üres szobában ül a bérgyilkos,
Két kezével véres pengét mos,
Mossa, mossa tisztára a lelkét,
Mert lélek a penge, s az ember vét.

mai pedig ezt a népművészeti értéket.
Ma, ebben az újat, a szenzációt kapkodva habzsoló korban már nem elég, ha a
honismeret a szülőföld szeretetéből fakadó
leírásokban hívja fel a figyelmet a hely aktív
vagy aktivizálható értékeire, mára a honismeret tetté, cselekedetté válva próbálhat
hatékonyan szolgálni.
Ezt ismerte fel Kovács Lehel István is, ezt,
hogy a szülőföld olyan időben működő tér,
amely érzelmi és tudati szálakkal hálózza be
az egyént, s ajánlja számára az élhető létet.
Az ember élete során egyebet sem tesz,
mint folyamatosan valamiképpen viszonyul
e tér kínálta lehetőségekhez. Eközben alakul otthonná, honná, szülőfölddé e tér. S a
hozzá való viszonyulás termékenyebb lehet,
ha néhány erre vonatkozó eddigi kísérletet
is ismerünk: itt olvad bele a helytörténet a
honismeretbe.
Kaland-szerű ajánlat: látványok, tények,
adatok, legendák, mondák, hiedelmek, hagyományok, hősök, közemberek, helynevek,
itt sarjadt szavak közé visz ez a „honismereti
szöveggyűjtemény”. Valójában kalauz, amit
nem is titkol, mert meg-megnyilvánul a
szövegekben a beszélő-elbeszélő, aki odasettenkedett valamelyik titok mellé, s most
örömét leli abban, hogy minket is beavat.
Vagy azt játssza, hogy a középkorban
vagyunk, vagy más, történelemszínezte
időben, és gyakran szülei, nagyszülei még
természetesen hagyományőrző világában.
A hegyekre, s a városok-falvak utcáin is így
vezet. A szerző annyi tudást halmozott fel
erről a szülőföldről, hogy megteheti. Tudása
a hitelesség fedezete.
A honismeret elviseli a valószerűt, a feltételezést. A teljesség igénye is ezt vonzza,

hisz a világ, akkor különösen, ha ez szülőföldnyi, nem csonka. Az ismeretlen pedig
valamiféle csonkaság az egészen, amely
igényli a kiegészülést: a tapasztalhatót, az
ellenőrizhetőt kiegészíti az intuíció mint a
megismerés egyik szellemi kalandja.
Létünk termékeny holdudvara a szülőföld.
Fény-légkörei: a család, a szomszédság, az
utca, a településrész, a helység, a településegyüttes, a tájegység, a hon (= haza). A mi
hazánk az a hely, ahol több mint ezer éve
otthon érzik magukat a magyarok. Ennek
egy tartománya Erdély, egy vármegyéje a
Barcaság, akkora térség, amekkorára szükség volt az újkorban, hogy lakói úgy érezzék:
életük teljes értékű, emberhez méltóan szép
lehet, és élhető és éltető: összetett világ, de
csak felületes idegennek bonyolult.
A mások szülőföldjéhez hasonló elemekből szerveződik. Tényszerűen kerül egymás
mellé jellegzetességeivel a barcasági magyar, szász és román, s természetes, hogy a
markáns nemzeti öntudatú íródeákban saját
nemzetiségének nézőpontja érvényesül,
s hangneme ez irányban néhol vállaltan
elfogult.
Ezeket az elemeket nagyítja ki ezzel a
könyvével Kovács Lehel István, miután e
világocska sok útját bejárta, s sok utcasarkán
megállva magyarázgatott az itthoniak szokásairól, nyelvhasználatáról, hiedelmeiről,
vásárairól, helyneveiről, a tudatalattiban is
tovább görgetett tapasztalatairól, településeiről, tájelemeiről, példaértékű személyiségeiről, hagyományairól.
A szülőföld az időben változó tér. Kovács Lehel István érzékenyen viszonyul e
változásokra, s élvezettel szervezi, hogy
mások is nyomába szegődhessenek. Különös

Borítja a padlót véres rongy és víz,
Szájában már gyűlik a savanyú íz,
Nem tudja még él-e,
S még véres a penge éle.

Hetek óta
Hetek óta most először tekintek ki az
ablakon,
A fák levelei megsárgultak, s minden más
megkopott,
Köd vesz körül minden egyebet,
Melyet csak erősen kémlelve veszed észre
a lényeget.

Óda az évszakokhoz
Beletörik vasfoga a télnek,
A hó a rétről sercegve ég el,
Színek özönlik el a tájat,
Madárcsicsergés szól gyönyörű dallamával.
Fürge tavaszt követi a lusta nyár,
A nap perzselő csókkal illeti ki az utcán
jár,
Tele van a strand, üresek a házak,
A gyerekek örömmel a hegytetőre
másznak.
Vörösben ég a Föld kereke,
Lángol a fa ága, s nő a szél ereje,
Madarak ezrei vándorolnak messze,
Közeleg a tél, vágynak melegebbre.
S eljön újra a tél,
De a hó alatt minden él,
Szunnyad a Föld fehér paplan alatt,
S várja, hogy újra süssön a nap.
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