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Kovács leHel István

„Me N j-b é  a ’  t e  ur a d N a K 
ö r ö M é b e!”  – H ú s v é t i  é t K e z é s i 

s z o K á s o K a ba r c a s á G o n

Húsvét a kereszténység legna-
gyobb, legtitokzatosabb ünnepe. A 
keresztény emberben a húsvét körüli 
napokban hitének legmélyebb titka 
és legbiztatóbb üzenete elevenedik 
meg: „Jézus feltámadt!” Az evangé-
likus barcasági csángók nagypénte-
ken megtartották a szigorú böjtöt, 
és általában úrvacsorát is szoktak 
venni. Semmi zsírosat nem ettek, s 
eleink körében igen népszerű volt a 
tökmagleves. Hozzávalók: 2 l víz, 25 
dkg pirított tökmagbél, 1 fej hagyma, 
só. Elkészítés: A fej hagymát apró 
kockákra vágjuk, és odatesszük a 
vízbe főni. A pirított tökmagbelet 
mozsárban apróra törjük, majd hoz-
záadjuk a hagymás léhez. Fél óra 
alatt készre főzzük, sóval ízesítjük. 
Apróra tört, sózott, frissen pirított 
tökmagbéllel megszórva tálaljuk.

Húsvét első napja a család ünne-
pe. Tavaly Grúziában figyeltünk fel 
arra a furcsa szokásra, hogy a húsvét 
vasárnapi családi ebédet a temetők-
ben fogyasztják el, hogy az elhunyt 
hozzátartozók is részesévé váljanak.

A Barcaságon is együtt étkezik a 
család, s az ünnepi asztalról szinte 
nélkülözhetetlen a húsleves és a töl-
tött káposzta, ám igen sok családnál 
főétel a bárány, amelyet egyszerűen 
megsütve vagy töltve készítenek 
el. A húsvéti bárány fogyasztása 
egyértelműen erdélyi sajátosság-
ként tekinthető, a mai Magyarország 
területén igen ritkának számít. Igazi 
erdélyi finomság például a tárkonyos 
bárány, de a lestyános savanyú bá-
rányleves is igen gyakori.

Veres Emese Gyöngyvér 1993-ban 
gyűjtötte a bácsfalusi Gödri Mártis 
Istvántól az igen népszerű drob re-
ceptjét: „A sütés-főzés három napot 
tartott. Édesanyám előre elkészítette 
a drobot, én most leírom a receptjét, 
amit bárányhúsból készítenek: máj, 
tüdő, szív, 1 hagyma, 2 kanál zsír, 2 

nyers tojás, 2 keményre főzött tojás, 
kapor, zöld petrezselyem, paprika, 
só, csombor. Az aprólékokat megfő-
zik, vízben sóval. Hidegen felvágják 
darabokra és megőrölik húsőrlő-
vel. Fazékba teszik. Hozzáadjuk a 
megsült hagymát, nyers tojásokat, 
megfőzött tojásokat és az apróra 
vágott zöldséget, sót teszünk bele. 
Egy zsírral megkent tepsibe beletesz-
szük az előkészített anyagot két új 
vastagságba. A drobra meleg zsírt 
öntünk és megsütjük a lerben.”

Szintén Veres Emese Gyöngyvér 
gyűjtéséből idézzük a töltött bárány 
receptjét: „Az oldalasból kihúzzuk 
a csontokat és töltött báránykát 
készítünk. Megőröljük a máját, 
szívet, veséket, tüdőjét, 2–3 főtt 
tojást felaprítunk, zöldhagymát, 
petrezselyemzöldet, fűszerezzük 
borssal, paprikával, összekeverjük 
2–3 nyers tojással, azután megőröl-
jük. Beletesszük a kicsontolt húsba 
és a lerben pirosra sütjük.” (Mezei 
Zsolt, Bácsfalu, 1993).

Az ünnepi asztalról nem hiányoz-
hat a kalács, amely húsvét másod-
napján, vízbevető hétfő napján is 
főszerephez jut: a lányok kaláccsal 
kínálják a locsolókat.

Természetesen a piros tojásokkal 
való koccintás is igen népszerű. 
Összeütik a piros, írott tojásokat, s 
akinek ép marad a tojása, az a néphit 
szerint szerencsés lesz. Húsvét va-
sárnap a piros tojás jelenti a reggelit.

A katolikusnál jelentős liturgikus 
esemény az ételszentelés. A szente-
lésre szánt ételeket általában szépen 
feldíszített kosarakba teszik, és erre 
az alkalomra készített terítővel ta-
karják le. A szentelt étel maradékát 
nem dobták ki, hanem elégették a 
kemencében.

A locsolás során összegyűjtött 
piros tojásokból kedden rakott 
krumplit szoktak készíteni.

A gazdagabb, ünnepélyesebb ét-
kezés a húsvét velejárója a Barcasá-
gon, amellyel az alkalomnak rangot 
adnak, az ünnep méltóságát, a hit 
mélységét hangsúlyozzák ki.

Hogy gyermekként hogyan éltük 
meg az ételszentelést, a húsvétot? 
A sonkakészítéssel emlékezünk erre 
vissza.

*
Máréfalváról származó, Budapes-

ten élő mészáros nagyapám szerint, 
akit a második világégés Brassóba 
plántált, hogy családját nevelges-
se, „nincsen húsvét sonka nélkül”, 
s valóban, gyermekkoromban a 
húsvét vigíliájának a vége, amikor 
a mise már túllépte az éjfélt, és 
mi felsorakoztunk a templomban 
kosarainkkal, hogy a szentélybe 

érve a pap megszentelhesse a ma-
gunkkal vitt ételt, leginkább arról a 
várakozásról szólt, hogy mikor me-
gyünk már haza megenni a sonkát, 
s koccintani a piros tojással. Szigorú 
rendje volt az ételszentelésre vitt 
füles kosár berendezésének is. Alól 
a kosárba egy kilógó abrosz került. 
Amolyan csángó szőttes. Piros to-

jás – minden családtagnak egy –, 
sonka, kolbász, túró, egy üveg bor és 
kalács, mind mind otthon előállított 
házi termék, majd Édesanyám rábo-
rította az abrosz kilógó végét. Ezzel 
indultunk nagyszombat éjfél előtt a 
Bornalikból a türkösi római katolikus 
templomba, többnyire gyalog, mert 
akkor a buszok csakazértis nem 
közlekedtek. 

(Folytatása a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A liturgia sötétben kezdődött, 

majd megjelent a fény, a tűz, hogy 
elűzze a halált, vízszentelés, feltá-
madási körmenet, a húsvéti titok 
kinyilatkoztatása követte a mise 
rendjét, míg a benedictio rá nem 
szállt ételeinkre. Édesapám egy üve-
gecske szenteltvizet is hozott magá-
val hazafelé. A mintegy 3 km-es utat 
természetesen ismét gyalog tettük 
meg. Otthon koccintottunk a piros 
tojásokkal, megettük a megszentelt 
ételeket, ügyelve arra, hogy minden 
maradékot gondosan összegyűjt-
sünk, mert azokat nem volt szabad 
eldobni, hanem el kellett égetni, 
megittuk a bort, majd nyugovóra tér-
tünk, hogy reggel kezdődhessenek a 
húsvéti örömök.

Na, de hogy is volt a húsvéti 
sonkával? Míg nagypénteken a nők 
a tojásokat írták, festették, addig 
családunkban a férfiak elkészítették 
a húsvéti sonkát. A karácsony előtti 
disznóvágásból félretett füstölt hát-
só csülköt lehoztuk a padlásról – a 
kettő közül azt, amelyik formásabb 
volt, kevésbé volt zsíros, bár ember 
legyen a talpán, aki különbséget tud 
tenni egy disznó két lába között. Ha a 
szalonnát akkor volt szabad megkez-
deni, amikor megszólalt a kakukk, 
a sonkát csakis húsvétkor. Addig 
ott ücsörgött az első szoba fölötti 
padlás egyik gerendáján egy szegre 
akasztva, közel a Keresztény-havas-
nak irányított, testes FIF antennához, 
amivel fogni lehetett akkoriban azt 
az egy-két órásnyi tévéadást. Nagy 
szakértelemmel vágta hosszában 
ketté Édesapám a csülköt, s fejtette 
le a csontról a húst úgy, hogy mi-
nél kevesebb maradjon az egykori 
sertés fehér combcsontján. Az még 
jó volt később egy levesbe. Ezután 
a vöröses húst bevagdostuk, hogy 
könnyebben lehessen felcsavarni, 
sokat néztük, hogy a műveletet 
melyik irányból végezzük el, hogy 
lesz egyenletesebb, gazdagabb az 
eredmény. Szorosan csavartuk fel a 
csülök füstös, kevés zsiradékkal és 

bőrrel is fűszerezett szálkás húsát, 
majd következett a kötözés. Fehér 
pamut spárgát használtunk erre a 
célra. Jó szorosan, hálót képezve 
kötöztük össze a parasztsonkát, 
jobbról, balról, elölről, hátulról, fent-
ről le. Pókhálószerűen betekertük a 
háromdimenziós tér minden létező 
irányát, nehogy megugorjon vaegy 
darab hús.

Az így feltekert sonka ezután 
páclébe került. Annyi víz, hogy el-
lepje jól, hagyma, fokhagyma, koc-
kára vágott murok, petrezselyem, 
zeller, babérlevél, ecet, pár kanál 
olaj, és fűszerek: só, bors, paprika, 
szegfűbors, színes bors, koriander, 
kömény, szerecsendió reszelék, 
borókabogyó, kakukkfű, borsikafű. 
Jó fél napot ázott a hús ebben a 
lébe, majd a zöldségeket kiszedve 
ugyanebbe a lébe tettük oda főni. 
Pontosan annyi órát főztük, ahány 
kiló volt a kicsontolt hús, közben 
időnként villával ellenőriztük a 
milyenségét. Akkor jó a hús, ha a 
villa akadály nélkül, könnyen siklik 
benne. Amikor a sonka teljesen 
megfőtt, kivettük a fazékból, a lébe 
visszatettük a zöldségeket, pityókát 
vágtunk kockára, s főni tettük. Jó 
tárkonyos pityókaleves lett a gazdag 
sonkaléből.

A sonkát egy nylonzacskóba tet-
tük, hogy a leve ne folyjon ki teljesen, 
majd két fatányér közé szorítottuk, 
hogy a nyomás még jobban összep-
réselje a hússzálakat. Így hagytuk ki-
hűlni, s ahogy száradt, a zacskóban 
maradt léből meg-megszívta magát, 
hogy a hús omlós maradjon.

Amikor teljesen kihűlt, kivettük a 
fatányérok közül, s megszabadítot-
tuk köteleitől is. Kompaktul összeállt 
húshasáb lett az eredmény.

A böjttörő, ízletes, omlós húsvéti 
sonka – a hús magunkhoz vételének 
szimbóluma –, amelyet az ételszen-
telés után szépen lehetett szeletelni, 
gyermekek és felnőttek örömére, 
különös ízvilággal járult hozzá a 
Krisztus feltámadásának dicsősé-
gére terített ünnepi étkezéseinkhez.

KOszta eNiKő

rá d u l y sá n d o r é s 
zs u z s á n n a

mé l t a t á s a

Ráduly Sándor 1974. július 21-én 
született Szentegyházán, Ráduly 
Sándor és Császár Erzsébet második 
gyermekeként. Homoródkarácsony-
falvi székely család sarja, de 1959-
ben a család Brassóba költözött az 
államosítás elől menekülve. Sándor a 
tanulmányait az 5-ös számú általános 
iskolában kezdte, a középiskolát az 
Andrei Sagunában végezte. A Transil-
vania egyetem építőmérnöki karán 
diplomázott 1999-ben. Posztgraduális 
képzésen vett részt a Babes-Bolyai 
tudományegyetem „épített örökség 
felújítása” nevű szakán 2012-ben. 
Dolgozott építkezésben, jelenleg ki-
zárólag néptáncoktatással foglalkozik.

Ráduly, született János Zsuzsánna 
1979. június 20-án Csíkszeredában 
született, János Jakab és Gergely 
Mária 2. gyermekeként. 4 gyer-
mekes családban nőtt fel. Iskolái 
tanulmányait Csíkkozmáson kezdte 
(elemi és általános), középiskolai 
tanulmányait Nagybányán végezte 
a Gh. Sincai kollégiumban. A brassói 
Transilvania egyetem matematika 
karán diplomázott 2001-ben. Továb-
bi tanulmányai: a Spiru Haret egye-
tem könyvelőségi szakán végzett 
könyvelői tanfolyamot. 2001–2002 
között a Zajzoni általános iskolában 
tanított matematikát, 2002–2004 
között a brassói 2-es számú általá-
nos iskolában tanított. Innen ment 
gyermeknevelési szabadságra, és 
iskolai matematikatanárként már 
nem folytatta hivatását. Jelenlegi 
hivatása: ő is néptáncoktató, akár-
csak Sándor.

Sándor és Zsuzsanna találkozá-

sa a Bokréta néptáncegyütteshez 
köthető. Itt ismerték meg egymást, 
és házasságot kötöttek 2004. szep-
tember 4-én. A Bokrétában szerették 
meg a néptáncot is. Bevallásuk 
szerint a néptánc iránti szeretetüket 
köszönhetik Henn Hajnalkának és 
Máthé Istvánnak, valamint sokat 
köszönhetnek e téren Longauer 
Tibornak is. 1998-ban innen indult 
a néptáncoktató pályafutásuk, 
amikor 2000-ben felkérést kaptak, 
hogy Székelyzsomboron néptáncot 
tanítsanak, egy éven keresztül jártak 
ki néptáncot tanítani a székelyzsom-
bori fiataloknak. 2001-ben a Ma-
tábban tanítottak, ugyanebben az 
évben átvették a pürkereci Kikerics 
együttest, ezt három évig vezették. 
Ezt követte ugyanabban az évben 
az Áprily Lajos általános Iskola, itt 
beindították a néptáncoktatást, 
majd következő évben a 2-es számú 
általános iskolában, és a 15-ös, majd 
a 8-as iskolában. Ez a tevékenységük 
azóta is folyamatosan tart, kisebb 
szünetekkel, sőt kiterjedt a környező 
településekre is: kijártak Négyfalu-
ba, Barcaújfaluba. 2010-ben egyide-
jűleg 700 óvodás, kis- és általános 
iskolás gyereket tanítottak heti egy 
alkalommal, ez a szám az évek során 
felkerekedett kb. 1000-re. Eközben 
folyamatosan képezték magukat, 
2003-tól Kolozsváron részt vettek a 
Heltai Gáspár alapítvány által szer-
vezett néptáncoktató tanfolyamon, 
ezt követően Szepsiszentgyörgyön 
az Erdélyi Néptáncegyesület által ve-
zetett tanfolyamokra jártak évekig. 

(Folytatása a 3. oldalon.)

Ráduly ZsuZsánna. Csiki Edmond fényképE
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KOssutH-Kultusz a barcaságON

(Folytatás a 2. oldalról.)
Oktatóik voltak neves erdélyi 

néptáncoktatók, mint Both József, 
dr. Könczey Csongor, Orza Calin, Ivá-
cson László, Furik Rita, Benkő Éva. 
2002-ben önállóan, és 2003-ban a 
Brassói Magyar Diákszövetséggel 
közösen megszervezték a brassói 
néptánctalálkozót, ezt a rendezvényt 
támogatás és források hiányában a 
következő években nem folytatták. 
2011 és 2015 között a Brassói Ma-
gyar Napok keretében a néptáncos 
programokat szerveztek.

2016 őszétől a Brassói Evangélikus 
Egyházközség keretében megalapí-
tott Mátka néptánccsoport oktatói. 
Itt heti rendszerességgel négy cso-
portban oktatnak, valamint elkísérik 
a tánccsoportot a kiszállásokra, tur-
nékra, táborokba. A csoportok: Apró 
Mátka, Kis Mátka, Nagy Mátka, Vén 

KOszta eNiKő

rá d u l y sá n d o r é s 
zs u z s á n n a
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Mátka. A csoportok oktatása mellett 
vállalják a koreográfiák elkészítését, 
és felkészítik a csoportokat a fellépé-
sekre. Az egyre bővülő koreográfiák 
között szerepel: Felcsíki, Mezőségi, 
Nyárádmenti, Széki, Vajdaszentivá-
nyi táncok.

Három gyermekük született: 2004-
ben Gyopár, 2007-ben Zsombor és 
2009-ben Kenéz.

Több mint húsz éve tartó munkás-
ságuk nyomán generációk ismerték 
és szerették meg az autentikus 
magyar népi kultúra tánc, zene és 
ének- kincsét. Nehéz lenne megmon-
dani, hány személy szerette meg 
általuk a népzenét és néptáncot. A 
barcasági magyar közösségekben 
végzett értékmentő, kitartó és lelkes 
munkájukért tisztelettel és hálával 
átadjuk a Ráduly házaspárnak a 
Zajzoni Rab István-díjat.

(Folytatás előző lapszámunkból.)
„Koszorú Kossuth ravatalára. A 

Kossuth ravatalára a brassói magyar-
ság részéről szánt koszorú költsége-
ihez a brassói Pannónia Szabadkő-
műves Páholy 15 forinttal, a brassói 
magyar kaszinó 20 forinttal járult.”   

A temetésen képviselt közössé-
gek itthon szerveztek ünnepélyes 
gyászt. Ebbe beletartozik a némi-
képp hagyományos-protokolárisnak 
tekinthető részvételő távirat is, de 
jóval emberibb közösségszervező 
részvét-gesztusok is, mint amilyen 
a nyilvános szórakozások elnapo-
lása. A kisebb közösségek szintjén 
szervezett gyászünnepélyek, ami 
egyértelműen a közösségek mon-
dandóját fejezik ki. 

„Gyász Kossuthért. Egy szép és ke-
gyeletes jellemvonást jegyezhetünk 
fel ismét a Brassói Magyar Ifjak Ön-
képző Egyletéről, mely […] évenkint 
ünneplő sürgönyt küldött e napon és 
Lajos napján, valamint Kossuth La-
jos születésének 90. éves fordulóján 
is a nagy hazafihoz. […] elhatározta, 
hogy pünkösdig nem tart előadást, 
hanem közelebb gyászünnepélyt 
rendez Kossuth Lajos emlékére az 
egylet helyiségében […].”  

Ennek a mondandónak tartalmi 
mélységét a különböző vallásfe-
lekezetek gyász¬istentiszteletei 
fogalmaznak meg leginkább. 

„Kossuth Lajos, hazánk nagy fia el-
hunyta alkalmából következő gyász 
istentiszteletek fognak tartatni: 
vasárnap, április hó 1-én az ág. hitv. 
evang, magyar templomban de. 9 
órakor, az ev. ref. templomban de. 
10 és fél órakor, az izraelita temp-
lomban du. 3 órakor.”  

Az ifjúság a maga módján fejezte 
ki gyászát:

„Kossuth és a brassói tanuló ifjúság 
Húsvét vasárnap délután a brassói 
római katolikus főgimnázium és a 
magyar királyi főreál iskola felsőbb 
osztálya, valamint a kereskedelmi 
akadémia ifjúsága népes gyűlésen 
elhatározta, hogy Kossuth temetése 
napjától számítva 4 hétig gyászt hor-
danak kalapjukon, míg a magyarság 
által rendezendő gyászünnepélyen 
testületileg jelen meg...” 

Talán a leggazdagabb tartalmú az 
iparos ifjak viszonyulása: az eddig 
említett valamennyi elemet magába 

foglalja:
„A Brassói Iparos Ifjak Önképző 

Egylete […] részvéttáviratot intéz a 
gyászoló családhoz, a temetésen […] 
küldöttséggel képviselteti magát, 
továbbá a temetés napján, április 
1-én testületileg résztvesz a helyben 
rendezendő gyász istentisztelete-
ken, délután 4 órakor pedig külön 
gyászünnepélyt rendez, melyen ün-
nepi beszéd, alkalmi szavalatok és 
dalok fognak előadatni; végül, hogy 
az egylet 6 heti gyászt fog tartani, 
s ez ideig az egylet tagjai gyászjel-
vényt hordoznak mellükön. […]”  

Annak ellenére, hogy az ünnep-
ségek átfogták az egész várost, a 
szervezők arra is figyeltek, hogy 
mások nemzeti önérzetét ne sértsék:

„A brassói magyar kaszinónak 
tegnapelőtt tartott választmányi 
ülésében szóba hozatván az, hogy 
Kossuth halála ötletéből a piacon – 
nyílt téren tartassék egy ünnepély 
– , mint értesülünk a kaszinó ezen 
célzatot, – tekintettel a helyi viszo-
nyokra és a többi nemzetiségekre 
– helytelenítette. – Igen helyesen!”   

A gyászünnepélyre visszatekintve 
így reflektál a Brassó szerkesztője: 

„Kossuth-gyász Brassóban. Im-
pozánsan, meghatóan, fényesen és 
méltóságteljesen gyászolt Brassó 
város magyarsága Kossuth Lajos te-
metése napján. A számos házra kitű-
zött gyászlobogók fennen hirdették, 
hogy Brassó város magyarságának 
is nagy gyásznapja volt. Már kora 
reggel látszott az utcán mozgolódó 
nép sötét öltözetén, a nők gyászán, 
hogy a mi magyarságunk a helyzet 
magaslatára emelkedett és együtt 
érez a nemzettel.

9 óra körül testületek és magáno-
sok az ág. ev. hitv. templomba indul-
tak, mely kívül és főleg belül nagy 
gyászt öltött. 10 óra körül zsúfolva 
volt a templom minden ágában, és a 
rendező ifjúság gondoskodott erről, 
hogy mindenki elhelyeztessék.

Egy egyházi közös énekkel kezdő-
dött az ünnepély […]

Innen az egész közönség az ev. ref. 
templomba ment, hol Péchy Árpád 
ev. ref. lelkész úr tartott […] gyász-
beszédet és egy megható imát […]

11 órakor az izraerlita orthodox 
imaházban szintén gyászünnepély 
volt, hol is Wézel Albert rabbi tartott 

egy kitűnő, és Kossuthot mint  a jog-
egyenlőség és vallásszabadság elő-
harcosát kitüntető szónoklatot […]  
Egy hő ima fejezte be az ünnepélyt. 

Délután 3 órakor az izraelita cul-
tus-templomban, az Új utcában 
tartatott gyászistentisztelet, és 
zsúfolva volt a templom minden zu-
gában férfiakkal és nőkel, zsidókkal 
és keresztényekel.

Egy héber ima után dr. Rosen-
baum Lajos rabbi […] Megkapóan 
hasonlította össze […] Kossuthot a 
nappal, mely nappal kelünk, éjjel 
másoknak világít és gyöngyöz, me-
lyet, ha elvesztünk is, mindig gyöngy 
marad […]”

 „Az Iparos Ifjak Önképző Egylete 
által rendezett gyászünnepély 4 
órakor vette kezdetét a régi reformá-
tus imaházban. Ifjaink dicséretére 
legyen mondva, ők a templomokban 
tartott gyászünnepélyeken is testü-
letileg résztvettek.

 A gyászlobogóval felvonult ifjú-
ságra már nagy és díszes közönség 
várakozott. Rozsondai János az 
ünnepélyt rövid beszéddel nyitotta 
meg, melyben az ifjúság hazafias 
lekesedése nyert kifejezést ama 
tapintatos megokolás mellett, mi-
ért rendeznek az iparos ifjak Kos-
suth-gyászünnepélyt.

Utána Baráczy Sándor római ka-
tolikus főgimnáziumi tanár úr mon-
dotta el alkalmi beszédét […], majd 

Kelemen Béla iparossegéd szavalta 
el Illyés Bálint Kossuth halála fölött 
című alkalmi költeményét […]”

          
V.

Kossuth Lajos születésének száza-
dik évfordulóján 1902-ben Brassó-
ban és Hétfaluban is rendeztek 
Kossuth-ünnepségeket.  

Ezek a centenáriumi ünnepségek 
voltak Brassóban az utolsó nagy-
szabású nemzeti ünnepély-értékű 
Kossuth-ünnepségek. A szervező 
a Brassói Magyar Intéző Bizottság, 
amely nyilvánosan felszólította az 
ünnepelni készülő város lakosságát, 
hogy már péntek reggel tűzze ki a 
nemzeti lobogókat.

„Széles e hazában mindenütt ün-
nepet ült tegnap a magyar. Brassó 
is megkezdte tegnap az ünneplést. 
Csütörtökön este a magyar diákság 
és ifjúság nagy számban vonult 
fel a Cenk ormára, az ezredéves 
magyar államiság szimbólumához, 
hogy ott áldozzon Kossuth Lajos 
dicső emlékének. Esti 7 órától ½ 11 
óráig fényárban úszott a cenki orom 
monumentuma. Ragyogó fénnyel 
lobogtak az örömtüzek, s zengett 
a hazafias magyar dal. A ragyogó 
égbolt milliárd csillagszemével né-
zett alá a lelkes magyar ifjúságra, s 
a nyájas hold ezüst fényével emelte 
az ünnepi hangulatot.

(Folytatása a 4. oldalon.)
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(Folytatás a 3. oldalról.)
Piros-fehér-zöld görögtüzek egy-

másután gyúltak ki messze hirdetve 
a nemzetiségek lakta vidéknek, hogy 
ünnepel a magyar. Az est fenséges 
némaságában messze elhangzott 
a Himnusz, s a Kossuth-nóta léle-
kemelő dallama. Egyszerű, de szép 
ünnepély volt a czenki ünnepély 
Kossuth Lajos százados születési 
évfordulójának előestéjén. Pedig ez 
csak a bevezetése volt, a mi holnapi 
nagy ünneplésünknek.

Tegnap zászlódíszt öltött a város, 
s így lesz egész hétfőig.

Holnap délelőtt 10 órakor ünnepi is-
tentisztelet lesz az ev. ref. hívek Rezső 
körúti templomában. 11 órakor nem-
zeti ünnepély a Vigadóban, 1 órakor 
társas ebéd a Vigadó kék termében. 
Este 8 órakor a régi Oroszlánban de-
rék vasutasaink tartanak ünnepélyt.

A holnapi nap szép napja lesz a 
brassói magyarságnak. Minden igaz 
magyar ott lesz e hazafias ünnep-
ségeken, s hisszük, hogy a nemze-
tiségek elfogulatlan fiai is szívben 
velünk fognak ünnepelni.”  

A brassói vasúti olvasókör egyleti 
helyiségében szervezett ünnepélyt.

Fogarason szeptember 21-én fel-
vonulással, istentisztelettel, nagy-
szabású ünnepéllyel emlékeztek 
Kossuthra : „[…] A születési nap 19-re 
esvén, mikor Fogarason heti vásár 
van, s mert mindenképp szabadban 
óhajtotta a rendezőség azt ünnepel-
ni, azért halasztatott e napra.

Az ünnepély eszméje a Székely 
Társaságtól eredt, s innen került ki 
a rendezőség is. […] Az ünnepélyre 
a tömeg a piacon felállított tribün 
körül gyűlt össze, hol a társulatok 
zászlaja alá sorakozva, zenekíséret-
tel vonultak az ev. ref. templomba. 
Itt könyörgést Pánczél Károly ev. 
ref. pap, az alkalmi prédikációt Balla 
Károly másodpap végezte gazdag 
tartalommal s lelkesítő hatással.

A templomból a közönség a tri-
bünhöz vonult vissza, hol beszédek 
hangzottak el. Bevezető emlékbe-
szédet Kovács János postafőnök, ki 
a rendező bizottság elnöke is volt, 
tartotta. Utána szinte egy óráig 
tartó gyönyörű beszédét Vodrácska 
Vencel főgimnáziumi tanár mon-
dotta el, nagy megelégedésére a 
közönségnek. Rákosi Ferencz ev. 
ref. tanító pedig Rákosi Viktor ismert 
Fohászát és Szőcs Gyula adótiszt 
Kossuth-emlék szavalatát adták 
elő igen nagy sikerrel. A beszédek 

közbe a fogarasi magyar dalárda 
egészítette ki az ünnepély fényét 
lelkesítő, szép dalaival.

A közönség ezután délután egy 
órakor szétoszlott. A város főtere 
zászlókkal volt díszítve.

Este a Lauritách Szálló nagytermé-
ben bankett volt, melyen százötve-
nen vettek részt, s a szerény vacsora 
után a társalgás éjfél utánig tartott. Itt 
a beszédet, illetve a pohárköszöntőt 
Balla Károly pap mondta, úgy a befe-
jezőt is, elsőt a Kossuth szellemére és 
kitartásra, utóbbit pedig útmutatóul 
az összetartásra, a hazafias polgárok-
ra. A lelkesedés hatása alatt oszlott 
szét a nagyközönség.

A szász és román polgárság nem 
vett részt az ünnepélyen, a mi fölött 
azonban nem ütközött meg senki, 
sőt…!”  (r. l.)

Brassóban a város két nagy felső-
fokú tanintézete indította az ünnepé-
lysorozatot: az Állami Felső Kereske-
delmi Iskola péntek reggel 9 órakor, 
a Római Katolikus Főgimnázium dél-
után 3 órakor. Az ünneplés szeptem-
ber 21-re, vasárnapra összpontosult: 
reggel 10 órakor volt a gyülekezés a 
Kertsch-villa előtt, 11-kor kezdődött 
az ünnepi istentisztelet a Rezső kör-
úti református templomban, majd az 
ünnepély a Vígadó nagyterében. Az 
ünneplés délután egykor folytató-
dott a Kossuth-bankettel a Vígadó 
kék termében. 

VI.
1906-ban a bácsfalusi születésű 

Istók János szobrászművész Buda-
pestről felajánlja, hogy díjtalanul 
megmintázza gipszbe a nagy sza-
badságharcost, hogy a készítendő 
szobrot a Csernátfalu főterén álló 
honvéd-emlékműre helyezzék majd. 
1906. január 30-án délután 5 órától 
alakuló ülést tartott a kaszinó ter-
mében a Kossuth-szoborbizottság. 

Hogy miért nem készült el soha az 
akkor tervezett szobor, arról ma már 
senki sem tudja.

A Hétfalu egyik számában  olvashat-
juk, hogy Négyfalu jelenlegi főterét, 
melyet akkor a csángó szobor díszí-
tett, rövid ideig Kossuth-térnek hívták. 

1908-ban és a körülötte lévő 
években a bácsfalusi, türkösi és 
csernátfalusi gyermekek a fák és 
a madarak napját a Kossuth-liget-
ben tartották.  Ez a csodálatos és 
félreeső hely a kilencszázas évek 
első három tizedében a hétfalusiak 
kedvenc majálishelye volt. Az öregek 
szerint a Pozsár patakának a Kőba 

patakába való ömlése előtti tér volt 
a Kossuth-liget a Malom-dombok 
Bolnok felőli részén.

A 19-20. századfordulón több volt 
honvéd kapott rendszeres állami tá-
mogatást, melyet Kossuth-nyugdíjnak 
is neveztek. Hosszúfaluban Szabó 
József e pénzből házat épített, mely 
ma is áll. E honvéd mai leszármazottai 
még ma is számontartják ezt: 

„Nagyapám sógora, Szabó Jó-
zsef Kossuth-katona volt. Kossuth 
elrendelte, hogy egy alapból pénzt 
osszanak szét a katonáinak. Mi-
vel idő multával a katonák közül 
egyre haltak meg, a nyugdíj egyre 
nagyobb lett. Szabó József házat 
épített a pénzből, mely ma is áll, de 
pénze még így is sok maradt (...)” 

A Kossuth-dalok is éltették a nagy 
szónok emlékét Brassó vidékén is. 
Brassóban 1893. március 15-én a ta-
nulók Kossuth Lajos azt üzente című 
dallal járták be az utcákat. Moór Gyula 
főesperes, dr. Vajna Gábor lakásáig; a 
Brassó szerkesztősége, a főreáliskola, 
a kereskedelmi akadémia, a római ka-
tolikus főgimnázium, a magyar kaszinó, 
a magyar polgári kör képviselői előtt a 
Himnuszt és a Szózatot énekelték.

1902-ben a március 15-i ünnepség 
végeztével a lelkes ifjúság Kos-
suth-nótát énekelve vonult a Kapu 
utcán. Ekkor történt a március 15-i 
ünnepségekre nem jellemzően, 
hogy kivülállók megzavarták az 
ünneplést: A régi katonai kórház 
épületéből katona-pékek ordítottak 
bele az énekbe. 

Az 1950–70-es időközben nem 
volt ajánlatos még félhangosan sem 
énekelni a Kossuth-dalokat. Nemegy 
ifjat s nótáskedvű férfit fenyítettek 
meg amiatt, hogy nem tartotta be 
ezt a nem hivatalos ajánlást. 

1990. március 15-ike óta az ünnepi 
megemlékezések hangulatának 
egyik meghatározója Hétfaluban a 
fúvószenekar játszotta Kossuth-nóta.

Egy 1995-ben végzett felmérés 
szerint Hétfaluban a megkérdezett 

854 személyből 17-nek volt a tu-
lajdonában Kossuthot is ábrázoló 
különféle szabadságharcos témájú 
sokszorosított lenyomat. Még ek-
kor is voltak, akik nem merték falra 
akasztani az évtizedekig padláson 
rejtegetett képeket. A tiltás felérté-
kelte ezeket, s a tulajdonos családok 
büszkén őrzik őket.

S végül Koós Ferenc tanfelügyelői 
visszaemlékezéseiből egy kedves 
Kossuth (Koós) anekdota:

Hogy lett belőlem két-három per-
cig Kossuth Lajos? 

„Barcaújfaluban voltam vizsgála-
ton a III. vegyes osztályban. A gyer-
mekek a megye földrajzából értelmesen 
felelgettek. Még azt is tudták, hogy ki 
a megye főispánja, alispánja, a járás 
főszolgabírója. «Hát én ki vagyok, hogy 
hívnak engem?» – kérdeztem az egyik 
fiútól. Erre nem bírt felelni, de felugrott az 
egyik padból egy virgonc fiúcska, s így 
kiáltott: «Tudom én!» «No, halljuk, hogy 
hívnak engem?» – mondtam a bátor 
fiúnak. «Kossuth Lajosnak!» kiáltotta, 
amint a torkán kifért, de lett erre aztán 
rengeteg nevetés a hallgatók között. A 
fiú is örvendett, hogy eltalálta a nevem. 
«Fiam, én annyira nem vittem, az én ne-
vem nem Kossuth, hanem csak Koós.»

A Brassó c. lap 1887. évi egyik rövid 
ismertetőjében van némi adoma-sze-
rű, de a hely konkrét megnevezése 
valószerűséget is ad a történetnek:

„Az első tölténytáskát 1848. már-
ciusban a magyar sereg számára 
Reiner János derék brassói szíjgyártó 
mester készítette, akitől Kossuth 
Lajos személyesen vette volt át, két 
forint borravalót adva az akkor még 
ifjú szíjgyártó legénynek. A műhely 
a herceg Krassalkovics-házban volt. 
Harminckilenc év után Reiner János 
ismét magyar népfelkelők számára 
dolgozik kitűnő munkát.”  

Mindez sajátosan élteti a barcasá-
giak Kossuth-kultuszát.


