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A Nagykőhavason 
Egy kicsi kőhalom. 

Ez emberkézre vall 
Simára csiszolt oldalaival. 

S mért, mért nem: ez még áll. 
Határkő. Elment tőle a határ. 

S tulajdonképp minek 
Ezen akadni meg? 

Megakadnak a vándorfellegek? 
Ledőlnek töprengeni a szelek? 

Mi lehet, mi e magasban is fáj. 
Innen s túl egy az ég és egy a táj. 

Innen s túl egyformán szegényesen 
Gyalogfenyő és boróka terem. 

A Nagykőhavason 
Egy kicsi kőhalom. 

Egy kicsi kőhalom. 
Egy kicsi sírhalom. 

Alatta mégis egy világ pihen. 
Láttam, ahogy valaki ráborult, 
És sírt keservesen. 

Reményik Sándor 
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Évforduló nélkül olvasok Reményik Sándor kedvenc havasáról, a Nagykőhavasról. Olvasom

így az 1907. június 20-i újságban, hogy Karácsony főmérnök kijelölte az építendő menedékház 
helyét, s erre a pillanatra 20 EKE-tag és 150 kiránduló volt kíváncsi. Bosszankodom, mert nem 
tudom, miért nevezték el a menhelyet Rákóczi menedékháznak. Hirtelen kíváncsi leszek a négy-
szobásra tervezett, 10 000 korona összeköltségű munkálat teljes költségvetésére. Magamban gra-
tulálok annak, aki 1907-ben fontosnak tartotta újságba közzétenni ezeket a menedékházas apróságokat. 

Apróságok: Bácsfaluból Bacsó Mihály, id. Bálint András, Veres B. János, ifj. Bálint András, 
Hauszmann Ernő, ifj. Lukács András, Simon András, Gödri György, Tóth Mihály, Zavicsa Géza, 
Borcsa Mihály, Magdi Mihály, Gocsman Samu, Simon István, Bacsó Mihályné tíz-tíz koronával 
támogatták az építendő menedékházat, ugyanis egy-egy ennyit érő részvényt vásároltak. 

Most sem bántam meg, hogy újságot olvastam. Azt hiszem, rájöttem egy titok egy részére,
hogy miért szeretem annyira ezt a helyet. Mert nagyapám és dédapám is szerették. 

S azt hiszem, rájöttem egy másik titok egy részére is: azt hiszem, azért értjük olyan
természetesen meg egymást valamennyien, mert nagyapáink, dédapáink szerették ezt a hegyet. 

Elhatároztam, ha már ennyire a mienk ez a havas, mely nem akármilyen, hisz verseket is 
ihletett, nem hagyjuk, hogy kiforgassanak belőle. 

Lukács Gyula 
 
 

A Nagykőhavason lévő Siebenbürgischer Karpathen-
Verein menedékháza (1910 körül) 

Nagykőhavas – a Keleti-Kárpátok egyik homokkő- 
láncának, a Bodoki-hegységnek elszakadt hegycsoportja.
1843 m magas, észak felé nyílt ív alakú, a Csukáshoz 
csatlakozik. A csúcsra hét létra (Hétlétra) vezet fel. Híres
a Medve-szakadék, a Jégbarlang, az Írott-kő és a 48-as 
kő. A menedékháztól délre ered a Tömös patak, nyugati
oldalán a Tamina mészkőhasadék szép vízeséssel. 

Derestye (Brassó – Alsó-Tömös) felől 5 óra alatt
mászható meg. 

 
1907-ben az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) mene-

dékházat épített a Nagykőhavason. 
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A Bokréta Néptáncegyüttes és a Zajzoni Rab István

Középiskola APRÓK TÁNCHÁZÁT szervez minden 
pénteken 17 órától 19 óráig a Zajzoni Rab István
Középiskola tornatermében. 
 

Szeretettel várjuk az I– IV. osztályos tanulókat. 
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• 1848. november 3-án született Karatnán Deák 

Sándor hétfalusi lelkész, tanító (+ 1934). 
• 1890. november 4.: Kaposi Molnár Viktor vallás- és 

közoktatási miniszteri tanácsos, államtitkár megláto-
gatja Hétfalut. 

• 1957. november 8.: Az 5-ös számú törvény előírja a
négy falu egyesülését (Szecseleváros). 

• 1977. november 9.: Ady-centenárium Hétfaluban. 
• 1991. november 10.: Kilyén Ilka balladaestje a 

Márton Áron Házban (Ágról szakadt madár). 
• 1851. november 16-án született Sepsiszentkirályon 

id. Kiss Árpád hétfalusi lelkész, népnevelő (+ 1929). 

 

Seres András 

• 1937. november 22–26.: Hétfaluban megszervezik
az Evangélikus Élet I. konferenciáját. 

• 1992. november 25-én halt meg Seres András 
néprajzos, Barcaság-kutató. Sírja a krizbai temető-
ben. (Született: 1935. március 23.) 

 

 

Az Evangélikus Élet I. konferenciája 
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Szeptemberi és októberi lapszámunkban próbáltuk számbavenni a hétfalusi 

államosított közösségi és egyházi tulajdont, az államosított magántulajdont. Fel 
próbáltuk tárni mindazokat a jogsérelmeket és törvénytelenségeket, amelyeket a kom-
munista hatalom elkövetett az 1948-as államosítással kezdődően. Egy letűnt(?) 
rendszer embertelenségeit próbáltuk bemutatni. 

Mindez azonban nem a romániai kommunizmussal kezdődött. Hosszú folyamat 
volt. Őseink a Barcaságon kettős kisebbségben és örökös szórványban éltek. Az
Erdélyben és az Osztrák–Magyar Monarchiában különleges önrendelkezéssel és 
kiváltságokkal rendelkező szászok – Brassó városa is – éppúgy visszaéltek 
előjogaikkal és hatalmukkal, mint a kommunizmus. De az a társadalom teljesen más
volt. Az emberek szabadok voltak, szabadon szervezkedhettek.  

Az Osztrák–Magyar Monarchia idején Magyarországon az egyleti közjog első
forrásai az 1873. évi április hó 29-én 1394. sz. a. k. gróf Szapány-féle B.M.-rendelet és 
ezt kibővítő 1875. évi május hó 2-án 1508. sz. Tisza-féle B.M.-rendelet. Ezek alapján 
szerveződtek a különböző civil szervezetek. A szervezeteket a vármegye-székhelyen 
(Brassóban) kellett bejegyeztetni, majd alispáni és belügyminiszteri határozat alapján 
nyerték el jogi személyiségüket. 

Az egyletek, a civil szféra nagy fontossággal bír egy falusi közösség életében. A
kultúra, a nevelés, a művészet letéteményesei, olyan célokat tudnak megvalósítani – az 
egyesülés által –, amiket a személyek külön-külön nem, vagy csak nagy 
megerőltetéssel. Az egyletek saját tulajdonnal, saját vagyonnal rendelkeztek. Sajnos a
Hétfaluban működő egyletekről, szervezetekről nagyon keveset tudunk, több anyagra,
főleg jegyzőkönyvekre lenne szükségünk a további kutatásokhoz. Próbáljunk meg 
most egy rövid számbavételt a hiányosságok feltárása érdekében. 

1908-ig megszűnt egyletek: 
• Bácsfalu-türkösi Műkedvelő, Zene és Közmívelődési Társulat – Bácsfalu, 1809 
• Brassó megye hétfalusi járásában lakó kisbirtokosok gazdasági egyesülete, 1883 
• Alszegi EMKE olvasókör – Hosszúfalu, 1895; megszűnt: 1896. 

Csatlakoztak országos szervezetekhez: 
• A háromfalusi I. Magyar Temetkezési Egylet, 1892 – 1907-ben beolvadt az 

Országos Gazdasági Munkás és Cseléd Segélypénztárba. 
1948-ig működő egyletek: 

• Négyfalusi első Temetkezési Egylet (Hosszúfalu, alakult: 1881, elnök: Masznyik
Gyula) 

• Négyfalusi Népbank mint szövetkezet (Csernátfalu, alakult: 1888) 
• Hétfalusi Takárékpénztár Rt. (a Népbank alakult át 1990-ben) 
• Hosszúfalusi Önkéntes Tűzoltótestület – 1889; Türkösi Önkéntes Tűzoltó Egylet – 

Türkös, 1890; Tatrangi Önkéntes Tűzoltó Egylet – Tatrang, 1889; Bácsfalusi 
Önkéntes Tűzoltótestület – Bácsfalu, 1902; Zajzoni Önkéntes Tűzoltótestület – 
Zajzon, 1902 

• Kényszer Tűzoltó Egylet – Tatrang, 1889; Kényszer Tűzoltó Egylet – Bácsfalu, 
1889; Kényszer Tűzoltó Egylet – Csernátfalu, 1889 

• EMKE (1907-ben, elnök: Dónáth Sándor, m. kir. főerdész, alelnök: Hadnagy
Benedek polg. isk. tanító, titkár: Reznek Mihály gazd. isk. igazgató, könyvtáros: 
Ribényi Dániel kir. jb., irodatiszt, pénztárnok: Kozma Imre polg. isk. tanító), a
tatrangi EMKE olvasóköre – Tatrang, 1900; a zajzoni EMKE olvasóköre –Zajzon, 
1900 

• Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) – Hétfalusi Fiókja 
• Hétfalusi Vadásztársaság – Hosszúfalu, 1902; Háromfalusi Vadásztársaság – 

Pürkerec, 1908 
• Türkösi Hitelszövetkezet mint az országos Központi Hitelszövetkezet tagja – 

Türkös, 1906 
• Hétfalusi Székelytársaság, Hosszúfalu – 1902; Négyfalusi Székely Társaság 

(alakult: 1907 szeptemberében, elnök: Deák Sándor lelkész, titkár: Hadnagy 
Benedek, pénztáros: Ribényi Dávid)  

• Hosszúfalusi Iparos Mesterek (elnök: Kökösi Kálmán asztalosmester, 1911); 
Négyfalusi Iparosok Egylete, olvasóköre és temetkezési egylete (alakult: 1910.
április 24. Elnöke Szőcs János pékmester) 

• Pürkereci Ifjúsági Egyesület; Hosszúfalu-fűrészmezei Ifjúsági Egyesület 
• Hétfalusi Gazdakör (1931. február 22-én alakult meg és 1948. június 6-án szűnt 

meg); Bácsfalusi Gazdakör; Hosszúfalusi Gazdakör (elnök: Lukács Károly) 
• Kőművessegédek Szakegylete 
• Hétfalusi Tanítótestület; Magyar Tanítói Egyesület; Hétfalusi Iskolaszék 
• Hétfalusi Jótékony Nőegylet (Hosszúfaluban alakult 1902-ben). 
• Kossuth szoborbizottság (alakuló ülése: 1906. szeptember 9-én délután 3 órakor a 

csernátfalusi Kaszinóban.) 
• Barcasági Magyar Dalos Egyesület 
• Hétfalusi Olvasókör 
• Hangya Szövetkezet (1910-ben alakult Zajzonban és Hosszúfaluban). 

Kovács Lehel István 
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A Garcsin völgye 

A Garcsin vize ellátta a Garcsin fűrész 
részvénytársaság felső, középső és alsó fűrészét, 
Pünkösti Mihály első számú lisztelő malmát, ifj. 
Köpe István felső ványolóját, Hosszúfalu község 
felsőújutcai vízvezetékét és csőfúvó-malmát, 

Csórik János alsó ványolóját, Gocsman János 
gyapjúfésülőjét, id. Pünkösti Mihály, Dávid 
János és Pünkösti György I., III., IV. őrlő- 
malmát, özv. Péter Samuné fűrészmalmát, a 
hosszúfalusi magyar királyi erdőgondnokság 
csemetekerti öntözését, Hosszúfalu község 
alsóújutcai és mezőszéli vízvezetékét, a Brassó–
Háromszék vasút hosszúfalusi állomási víz-
vezetékét, Szászhermány község községi mal-
mát, Dávid János, Dávid Miklós István, Dávid 
Ilon Márton és János gyapjúfésülőit, Páter 
János fűrészmalmát. 

A Garcsin pataka ma is Hétfalu határának 
tekintélyes vízhozamú pataka. Ha végigsétáljuk 
a két ágát, felejthetetlen élménnyel maradunk, 
ám ha gazdaszemmel hasonlítjuk a hajdani 
hasznát a mostanihoz, gondolkodhatunk a 
hanyatlásán. 

 

A Döjtöne völgye 

D.G. 
* 

És a többi patakjaink kiknek folytak? 
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(folytatás előző számunkból) 

Domokos Jenő türkösi evangélikus lelkész 
Norvégiában jelentékeny támogatást szerzett 
kultúrház építésére. Itthon tervrajzot készít-
tetett: egy Kultúrház a türkösi parókia kert-
jében. 

Előzetesen erről nem egyeztettünk és nem 
tetszett senkinek a kezdeményezők közül, 
hogy megbeszélés nélkül módosult az eredeti 
terv. Erre a szerzett támogatást átadták 
hasonló célra Aradnak.  

 

A pürkereci Kultúrház 1940 körül 

A Kultúrház építése újból napirendre került 
’92/’93 telén. Ismét a türkösi evangélikus 
egyházközség tanácstermében gyűltünk össze, 
ahol azon aggodalmaskodtak a tanácskozók, 
hogy a nehéz gazdasági helyzet akadályozza a 
kezdeményezést. Erre az én ellenvetésem az 
ősök példája volt, akik a maihoz hasonló lé-
lekszámban falvanként templomot, iskolát, pa-
rókiát, kultúrházat építettek. Mikor az esetle-
ges gyűjtésre, közadakozásra terelődött a szó, 
felajánlottam egy hektárnyi pityókatermés 
árát. Egy kételkedő kérdésére tisztáztam, hogy 
nem a társas, hanem saját részemről. 

A kérdés dr. Magdó János summázásával 
elnapolódott. Eszerint „A Kultúrház kérdését 
tegyük félre, mert nincsen anyagi lehető-

ségünk egyszerre iskolát és kultúrotthont is 
építeni”. 

(A szerkesztő megjegyzése: Sajnos az iskola 
ilyen méretű támogatását még csak nem is 
kezdeményezte nyilvánosan senki a 
hosszúfalu-alszegi evangélikus iskola 1937-es 
felépítése óta.) 

Nem törődtem bele a sikertelenségbe: 1993 
és 1998 között sokszor beszélgettünk a mű-
velődési házról id. Simon András, id. 
Kovásznai Miklós, Erős József tanítókkal, 
Gödri János orvossal és a mérnök Magdó 
Jánossal. 

1998 nyarán összehívtuk a kezdeményező 
bizottságot: az imént felsoroltakon kívül 
Bencze Mihályt, Bálint Károlyt, Tomos Istvánt 
és Deák Jánost. 

Az evangélikus esperesválasztás új len-
dületet adott az ügynek. 1999 tavaszán az 
akkori RMDSZ-székházban – nem viták 
nélküli – átfogó lakossági fórumon is 
megbeszéltük a kezdeményezők javaslatát. 

Az új evangélikus esperes (Adorjáni Dezső) 
kedvezően viszonyult tervünkhöz, s arra kért, 
hogy lakossági aláírásokkal nyomatékosítsuk 
az igényt. 576 aláírást gyűjtöttünk. 

1999. június 15-én a Krizbán tartott egyház-
kerületi közgyűlésen Gödri János orvos fel-
olvasta a kultúrházépítő szándéknyilatkozatot. 
A jelenlevő Mózes Árpád evangélikus püspök 
ebben elfogadta a tervünket. Magdó János 
mérnök javasolta, hogy a Barcasági Csángó 
Alapítvány szomszédságában eladó telket vá-
sároljuk meg és az egymás melletti (a közép-
iskoláéval együtt) három telken építsünk egy 
ökumenikus szellemben működő keresztény 
kultúrközpontot: kollégiummal, művelődési 
teremmel, szociális otthonnal. 

Ezután támogató aláírásokat gyűjtöttünk. 

Az evangélikus esperes diakóniai köz-
ponttal és esperesi irattárral egészítette ki a 
kezdeti elképzelést. Ám a következő ta-
nácskozáson megfogalmazódott vélemény-
különbségek nyomán a támogatásszerzés 
kecsegtető ígérete mellett váratlanul elhalt ez 
a kezdeményezés is. 

 

A tatrangi Kultúrház 1940 körül 

Kevéssel ezután megtudtuk, hogy a volt 
csernátfalusi moziterem eladó. Javasoltuk, 
hogy vásároljuk meg. Tervünkkel megkeres-
tük az evangélikus esperest, aki azt válaszolta, 
hogy elvben támogatja, de anyagilag nem 
tudja támogatni ügyünket. Ezután Magdó 
János mérnökkel támogatási felméréssel 
házaltunk. Egy délután 240 millió lej ajánlatot 
kaptunk: Islik Jenő 30, Gocsmán János 20, 
Géczi Sándor 10, Bacsó Levente 10, Jónás 
András 10, Farkas Gyula 10, Tóth Gábor 10, 
Daradics József 10, jómagam 10 millió lej. A 
listán a vállalkozókon kívül mások mellett 
nyugdíjasok is felajánlottak (például Tóthpál 
István, Dávid Samu). 

Ezt a kezdeményezést a bizonytalanság szá-
molta fel, ugyanis kiderült, hogy az épület a 
tulajdonos nevén volt, akinek azonban nem 
volt használati joga rá. 

 
Dávid István 
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Az újrakiadásoknak köszönhetően ma már 

sokan lapozhatják Orbán Balázs monumentális 
művét, a Székelyföld leírását. A „legnagyobb 
székely” a VI. kötet lapjain is kiemelte hétfalusi 
házigazdája, Borcsa Mihály alakját, akinek a 
következő ajánló sorokkal küldte meg az 1873-
ban megjelent könyvet: 

„Borcsa Mihály nyugalmazott bácsfalusi á-
gostai hitvallású evangélikus lelkésznek. Borcsa 
Mihály kedves barátomnak, Hétfalut érdeklő ku-
tatásaim lelkes és áldozatkész elősegítőjének, 
kiben nem ama nép iránti érdeklődést föléb-
reszté, s ki legnagyobb segítségemre volt nem-
csak az adatok egybegyűjtése körül, hanem 
fáradhatatlan kísérőm kirándulásainál s ki nem- 

 

Borcsa Mihály 

csak feledhetetlenül kedvesekké tette az ott 
töltött napokat, hanem alkalmat nyújtott nekem 
a hétfalusi nép beléletének tüzesebb ismeret-
ségéhez jutni, miáltal ezen szép múltú s nagyra 
hivatott nép iránt önként támadni kelle keb-
lemben azon testvéries rokonérzetnek, mely e 
műnek eszméjét megfogantatá, s mely lege-
rősebb ösztönt nyújta nekem azon évekig tartó 
munkásságnál, melynek szerény eredménye ezen 
kötet. 

Fogadd ezen kötetet emlékül és elismerés 
jeléül 

hű barátodtól, 
Orbán Balázstól” 

(Hétfalu, 1907. II. évf. 41. sz. 3.old.) 
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Talán azzal kezdődött, hogy Kiss Béla 1930-

ban a teológia mellett elvégezte a magyar és 
német néprajz szakot is. Az Evangélikus 
Harangszó 1935. január 15-i számában írja: „A 
népi múzeumok jelentősége olyan, mint a 
zászlóé: buzdít, lelkesít, bátorít és ösztökél.” Az 
1938-as Luther Naptárban ugyanő figyelmeztet: 
„Amilyen mértékben fejlődik, gazdagszik a csán-
gó nép külső tekintetben, oly mértékben szegé-
nyedik belső mértékben. A civilizáció nő, a kul-
túra, a tulajdonképpeni, igaz érték fogy.” Csán-
gó múzeum felállítására ösztönzi falusfeleit. 

 

Bálint András 

Dr. Kiss Béla csernátfalusi Ifjúsági Köre 
1937–38-ban kezdte előkészíteni a tervezett 
múzeum anyagát. Szemléltetni akarta a hétfalusi 
csángók foglalkozását a múltban és a jelenben. 
Az elképzelése az volt, hogy a háttér 
vízfestménybe foglalja a Hegyeshegytől a 
Bolnokig terjedő tájat. Előtte a jellegzetes népi 
épületek kicsinyített másai: ház (udvartérrel), 
istálló (Bálint András, Lőrincz János), csűr. Egy 
emberi alak 9 cm magas volt. Ehhez aránylottak 
az épületek. Festmények ábrázolták az itt 
tenyésztett állatokat. 

Ezzel a munkával párhuzamosan néprajzi 
értékű tárgyakat is gyűjtöttek: népi kerámiát, 
festett bútort, népviseleti darabokat, mező-
gazdasági eszközöket, használati tárgyakat, 
szőtteseket, kézimunkákat. 

A lányok készítették a babákat, amelyeket 
egy-egy jellegzetes életkép szerint állítottak be: 
pl. szénacsinálásra. 

A háború alatt nem volt szabad gyülekezni, 
de az itthonmaradtak akkor is dolgoztak, s kicsi 
táncokra úgyis összegyűltek. 

A kiállítás 1948 áprilisában volt, a csernát-
falusi iskola épületében. Innen a művelődési ház 
vitette el. Az anyag egy darabig hányódott, majd 
beadták a múzeumba. 

De a teljes gyűjtött anyag akkora volt, hogy 
kiállítani lehetetlen. A gyűjteményt a Köpe-mozi 
udvarával szembe, Farkas Gyula vendéglőjébe 
raktározták, s Bálint Károlyt bízták meg a tár-
gyak felügyeletével. Ez az anyag is a múzeumba 
került. 

A hímestojás-gyűjtemény Brassóba került: ifj. 
Kiss Béla adta át a római katolikus gim-
náziumban Birta Imre tanárnak. 

A bácsfalusi Hausmann nevű állatprepa-
rátortól kitömött állatokat vásároltak a múzeum 
számára. 

Sokan segítettek a múzeumtervező néprajzos 
lelkésznek: Kanabé Gyárfás volt igazgató-
tanító, Peltán István, Tóthpál István (tanárok), 
Fekete István, Bálint András, Szilveszter Anna, 
Király István, Dani Anna, Dani Kata, Jónás 
Ilona, Bálint Károly, Bálint István, György Papp 
Margit, Erdei András, Lőrincz János (…). 

Dr. Kiss Béla az 1948-ban Sepsiszent-
györgyre költözött dr. Árvay Józsefet szerette 
volna múzeumigazgatónak, de a kitűnő kutató 
nem fogadta el a meghívást. 

Kiss Béla halála után (1951) Bálint András 
tanár folytatta a múzeumtervezést. Több 
évtizedes helytörténeti – néprajzi kutató – 
gyűjtőmunka tapasztalatával szervezte meg a 
munkát. Hochbauer Ferencné Gáspár Sárával 
vette sorra Hétfalu házait s térképezte fel 
kérdőív alapján a hétfalusi magyarok tárgyi-
néprajzi értékeit. 

Készült Hétfalu néprajzi leltára. 
Tárgyat nem gyűjtöttek, csak összeírták 

ezeket, megjegyezve, kiállításra kölcsönadják-e, 
ha jóváhagyják a múzeumot. 

Bálint András felvette a kapcsolatot a 
minisztériumból Révi Ilonával s a helybeli 
tanáccsal. A helyi tanács Podea urat bízta meg 
az üggyel, aki román–magyar néprajzi 
múzeumot szeretett volna. 

Bálint Andrást megbízták a múzeum meg-
szervezésével, ám betegsége miatt nem foly-

tathatta a munkát. Közben a döntés megváltozott 
és a volt türkösi kúriát a Brassói Történelmi 
Múzeumnak adták át, amely egy vegyes nép-
rajzi-történelmi részleget működtetett itt 1964-
től 1998-ig. Ez idő alatt magába szippantotta az 
időközben megszűnt tatrangi néprajzi kiállítás 
szét nem kótyavetyélt anyagát is. 

 

Dr. Kiss Béla 

1992-től a Hétfalusi Magyar Művelődési 
Társaság témás időszakos kiállításai és a köréjük 
szervezett rendezvények próbálták néprajzi és 
helytörténeti értékőrzésre figyelmeztetni, nevel-
ni a hagyományos értékektől elforduló utóbbi 
két nemzedéket (Egyház és iskola – 1993; 
1848/49 a Barcaságon – 1995; I.–II. 
világháborúk – 1997; Barcasági Néprajzi 
Szemle – 2000). 

 
*** 

 
Végül hadd morfondírozhassak azon, hogy 

szép a jelenlegi néprajzi kiállítás Négyfaluban 
is, Brassóban is, lenyűgözően szép. Ajánlom 
Önöknek, csakhogy idegen a Kiss Béla – Bálint 
András-féle kezdeményezéstől, mert nem 
funkcionális. Tanít, ismeretközlő, de nem nevel. 
A kiállított értékek indítanak el nézőkben egy 
értékérlelő folyamatot. Emiatt a néző csak 
látogató marad: időben foszló élménnyel. 

Hochbauer Gyula 


