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Hochbauer Gyula

Karácsony itt, de távol a tavalyitól
Sok karácsony távolságra a tavalyitól,
attól bizonyos szempontból átellenben van
a kápolna, melynek védőszentje hirtelen
nem jut eszembe, de – mint ahogyan lenni
szokott –, közületek valaki még tudja.
Minden valószínűség szerint a török
lép be a sekrestyeajtón, majd onnan a
szentélybe, ahol órák hosszat szokott
ülni az oltárkép felé fordított rezzenetlen
arccal. Hét esztendeje járt itt először,
amikor egy portyázó csapattal törtek rá
az akkor karácsonyukat imádkozókra.
Azóta decemberente jön. Egyedül. A
határt őrzőknek békejelt lobogtatva. Azok
akkor sem hittek neki, ha valóban veszély
telennek tűnt, s eleinte többen, majd egyre
kevesebben elkísérték, de hatodszorra már
csak az egyik. Lovát az övéik mellé kötte az
egyik mindig szabad helyre. Passzusa soha
nem volt: sem onnan sem innen.
Nemigen értettek a nyelvén, de annyit
kiolvastak a látogatásokból, hogy ezek
valamimódon a karácsonnyal függenek
össze. Hetedszerre, noha ő ezt kissé fur
csállhatta, hogy a határnál egy árva ma
dárral sem találkozik, s már nem kísérik
az ünnep szombatján, ő azt gondolhatta,
látták az ünnepi miséken, s megjegyezték,
hogy mindig második harangszóig ott az
oltár előtt, ahonnan csak akkor vonul a to
rony alatti, déli ablaksarokhoz. A plébános
már mindig ott érte, s második alkalomtól
kezdve odabiccent neki áldáskor.
Most okok között turkálva már azon
is elgondolkozott, nem volt-e sokszor
hosszabb ez az esztendő, mint amilyent
az ember mérni szokott, s közben továbbporoszkált.
– Utoljára a sekrestyében hagytam a kí
sérőmet, akinek a szavát az út egyrészén
megértettem. Azt tervezte, hogy amikor
már nem kell őrizni majd itt ezt a határt,
vagy – s emlékszem mikor ideért, akkorra

valamiként elém került, s úgy fogta a
kantárszárát, hogy egy mondatig az én
lovam sem léphetett tovább: „Amikor
már eltűnik innen a határ, akkor én ha
rangozok majd a kápolnádban”. Mire
továbbindultunk, elmosolyodtam, hogy
vajon mit tudhat ez az ember rólam.
Meggyőződhettem, hogy mindenről töb
bet tud, mint látszik, ugyanis ahol a patak
az úthoz simulva az utolsó előttit kanyarod
ta volna a Kálvária-dombig, hajszálra úgy
mint az előbb, elém került, s úgy állt meg,
hogy egy mondatig az én lovam sem lép
hetett tovább. „Tudod, én mindig hallom,
de mesélték is az itteniek, hogy amikor kell,
magától szól a kápolna fölött a harang.” S
miközben beköttük lovainkat az istállóba,
elárulta nekem, hogy többször láttak volt
engem azon az úton, amelyet majd egy
ideig Béldi útjának fognak nevezni, akik
ezt a környéket fogják majd lakni.
A kedves olvasónak úgy tűnhet, hogy
a török utolsó útjain valamennyire
összekuszálódott a világ. Nyugodjon
meg, egy-két részlet még nem a világ!
Különben még az is előfordulhat, hogy
az első öt esztendőről is elhangozhatnak
furcsaságok. Tudják, mennyire nem tőlünk függ, hogy mi merüljön feledésbe?
Erre az idegen már odaért. Leült az
oltárkő elé. Fölötte kéklett a mindenség.
Már a legtöbb ablak az egekig ért. Kis idő
múlva két kő közötti résbe beszorult egy
csillag... Másnap reggel hó hullott arcába.
Mikor rendre az ablakrésekre nézett, majd
a tavalyi ajtók felé: mindenütt gyerekek. S
mikor a sekrestyeajtóra került a tekintete,
mintha ez lett volna a jel – csengő hangon
énekelni kezdtek a gyermekek. Valaki
harangozni kezdett, amire gyűlni kezdett a
falu is. A pap is érkezett. És elkezdődött az
a Karácsony, amelyet tegnap még errefele
csak kevesen hittek.

Kovács Lehel István

Karácsonyvárás a Csángó Házban
A karácsony a szeretet, a fény, a Meg
váltó születésének ünnepe. És amint
annak idején Betlehembe, a három napkeleti bölcs, a mezőkről angyalszóra siető
pásztorok ajándékot vittek a megszületett
Kisdednek, szeretetünket mi is úgy próbáljuk leginkább kifejezni, hogy ajándé-

kozunk. A karácsony a család ünnepe is,
hisz a szent család a jászol köré gyűlve
ünnepelte Jézust. Mondhatnánk a tágabb
értelemben vett nagycsalád, hisz igen, az
angyalok, a pásztorok, a napkeleti bölcsek
mind egy családhoz tartoztak, mert már
az első percben megértették az égi jelt és

siettek összegyűlni, hogy együttlétük me
leget adjon a Világmegváltónak, aki egy
sziklaistállóban, hideg jászolban látta meg
a napvilágot. Mi is leginkább azoknak
szoktunk ajándékozni, akik egy családot
képeznek velünk, szeretteink, bajtársaink,
sorstársaink, sőt tágabb értelemben véve
egyszerűen azért, mert embertársaink, egy
közösséget alkotnak velünk.
Az együttlét, a közös foglalkozások,
közös ajándék- és dísztárgykészítés örömét próbálta felerősíteni a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság keretei között
működő Négyfalusi Kézműves Műhely a
vakáció első napján, 2009. december 14én, amikor közös kézműveskedésre hívta
a négyfalusi I–VIII. osztályos tanulókat.
A fűrészmezei Csángó Ház nagyterme,
konyhája és előszobája zsúfolásig megtelt
sürgő-forgó kézművesekkel, s a karácso
nyi zene kellemes akkordjait csak a kony
hából kiáramló éppen sülő mézeskalács
illata múlta felül. A mézeskalácson kívül
szalmadíszek, csuhéangyalkák, karácso
nyi üdvözlőlapok, hajtogatott papírdíszek,
fadíszek, gipszfigurák, faliképek, festett
üvegek, szélcsengők, ajtó-, ablak- és asztali
díszek készültek természetes anyagokból.
Jó volt látni a nagy mozgást. „Kérem a
papírt!”, „Hol van a ragasztópisztoly?”,
„Mekkora drótot vágjak?”, „Megsült
már a pogácsa?”, „Mikor lesz kész?” –
minden pillanatban volt mit tenni.
A mintegy három órára nyúló fog
lalkozás után 30 liter forró mentatea és

iszonyatos mennyiségű szendvics várta a
több mint 200 tanulót. Közben a foglalkoz
tató pedagógusok kiállítást szerveztek az
elkészített dísztárgyakból, ajándékokból.
A foglalkoztatók – Ádám Hajnal, Aliz
Gabriella, Balázs Rita, Bálint Hajni, Be
nedek-Káplár Ildikó, Berei Irénke, Csáka
Mária, Csere Margit, Csukás Károly, Fe
kete Magda, Gócza István, Imbrea Klára,
Kádár Enikő, Kedves Réka, Kis Edit,
Kósa-Székely Enikő, Köpe Ilona, Krizbai
Melinda, Manta Gyöngyi, Papp Ilonka,
Sipos Marika, Soós Anna Mária, Szitás
Mária, Tikosi Magdolna, Tomos Tünde –,
valamint egy jópár lelkes szülő, nagyszü
lő, tovább próbálták vinni az évszázados
karácsonyi hagyományokat, hisz az em
léklap tanúsága szerint is kézműves az,
aki kézi szerszámokkal készíti tárgyait, ősi
technikát, hagyományokat ápolva, korunk
igényeihez igazodva igyekszik valami
szépet, hasznosat, maradandót alkotni.
Mindezek nem valósulhattak meg lel
kes támogatóink nélkül, akik az aranyat
hozó napkeleti bölcs szerepét vállalták
azért, hogy anyagi ajándékaik szellemi és
lelki ajándékokká váljanak a foglalkozta
tók és gyerekek kezében.
S majd, ha a havasan sziporkázó égbolt
ból Szenteste angyalok szálnak alá, a ka
rácsonyfa tövében minden gyerek boldogan
mondhatja: „Látjátok, ezt én készítettem,
hogy szüleim, testvéreim, szeretteim örüljenek, hogy szebb legyen a fa, szebb legyen
az ünnep, szebb legyen a világ!”

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, eredményekben, sikerekben gazdag, áldott új esztendőt kívánunk!
* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság – © HMMT, 2009. * ISSN 1582-9006 *
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Antal-Bacsó Enikő

Békéscsabán jártunk

November 15-én, vasárnap kis csoport
zajzonis diák, meg szüleik álldogáltak
csomagokkal megrakódva, a Türkösi
Evangélikus Egyház udvarán. Békéscsabára készültünk, cserediákoknak az ottani
Evangélikus Gimnáziumba. A hétfős csa
pat élén ifj. Domokos Jenő állt, ő volt a
kirándulás főszervezője.
A nyolc órás út, jó társaságban hamar
eltelt. Már sötét volt mire odaértünk. A
kollégium (ahova szállásoltak minket)
viszonylag csendes volt, vasárnap lévén
a diákok is most jöttek vissza az otthon
töltött hétvégéről.
Kicsomagoltunk, berendezkedtünk
és kezdődhetett is az ismerkedés. Este
senkinek se kellett ringatás, kifárasztott
mindenkit az út.
Hétfő délelőtt Békéscsabát néztük meg,
délben a kollégium vezetőjével, Uhrin Má
riával találkoztunk, ebéd után pedig az is
kola igazgatójával, Kolarovszki Zoltánnal.
Délután, mivel a kollégium diákjainak,
tanulniuk kellett, mi elmentünk vásá
rolgatni, illetve a Csaba Centerbe, amit
ideiglenes törzshelyünké választottunk.
Kedden és szerdán osztályok szerint is
kolába mentünk. Jó móka volt úgy órára
menni, hogy biztos nem fogunk felelni
semmiből. Különböző órákon vettünk
részt, így fel tudtuk mérni a tanrendszerek
közti eltéréseket. Szerintem a legnagyobb

különbség az, hogy ott sokkal gyakorlati
asabban tanulnak mindent.
Délutánonként a kollégiumi diákokkal
ismerkedtünk, barátkoztunk csocsózás,
vagy asztali teniszezés közbe. Szerdán
részt vettünk a „Kör”-ön, ami egy ifjúsági
beszélgetés Péterné Benedek Ágnessel,
az iskola lelkészével. Elbeszélgettünk az
ifjúságról és az életfelfogásokról.
Csütörtökre egy budapesti városnézést
terveztünk. Az időjárás is velünk tartott,
az addigi ködös napokkal ellentétben,
gyönyörű napsütéses időben nézhettük
meg Budapest látnivalóit. Voltunk a budai
várban, a Hősök terén és az állatkertben.
Sajnos idő szűke miatt nem tudtunk több
mindent meglátogatni.
Pénteken úszni kellett volna menjünk,
de mivel páran közülünk megfáztak kicsit,
elmaradt ez a program. Helyette elmen
tünk Gyulára, megnéztük a várost, már
amit láttunk belőle a köd miatt.
És elérkezett a szombat is, a hazautazás
napja. Kicsit nehéz szívvel vettünk búcsút,
szívesen maradtunk volna meg pár napot.
Az úton mindenki csendesebb volt, s
mintha lassabban is haladtunk volna.
Összességében egy jó kirándulás volt.
Jól telt ez az egy hét, mindenki jól érezte
magát, talált kedvére való elfoglaltságot
is. Világot láttunk és jó élményekkel tér
tünk haza.

Szerkesztőség

Hétfalusi hírek

2009. december 4-én vendégsze
repelt Négyfaluban, a Zajzoni Rab
István Középiskola türkösi épületében
Dinnyés József zeneszerző, előadó
művész, „daltulajdonos”, aki századokon és határokon átívelő utazásra
hívta a hallgatóságot, így keltek dalra a
Kárpát-medence magyar versei a XVI.
századtól napjainkig. Az előadóestet

magyar karácsonyi énekek zárták.

*
A Zajzoni Rab István Középiskola
Diáktanácsa (ZRI DT) 2010. január
11–15. között NVP – nem vagyok
passzív heti programot szervez. A
program fő célja a passzivitás elkerü

lése a diákok között.
A program diák igazgatóban áll, va
gyis a diákok megválasztják a kívánt
diákigazgatójukat és az a személy ve
zeti az iskolát a héten. Hétfőn a jelöltek
csapatot alkotnak és kampányolnak, a
kampányolás kedden is folytatódik,
amikor játéknap lesz. Szerdán megvá
lasztják az igazgatójukat és ez 3 napon
diákigazgató lesz. A hetet játékokkal és
filmnézéssel zárjuk. Egész hét folya
mán fordított napok lesznek.
A programot a Communitas Alapít
vány (www.communitas.ro) támoga
tásával valósítjuk meg.
Bálint Attila ZRI DT elnök
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ifj. Magdó János

Megyei ifjúsági találkozó és
Zöld Karácsony
Percre pontosan érkezünk a hosszúfalusi
Csángó Ház elé. Még csak szombat tíz óra,
de már élénk, fiatalokból álló csapatot találunk
a kapu előtt. A társaság vegyes korosztályból
áll, a tíz- tizenkét évestől az egyetemet végzettekig. Szerencsére nem kell sokáig várnunk
a hideg novemberi időben, mert hamarosan
megtörténik a kapunyitás.
Egy kis készülődés után szólítanak,
hogy menjünk át a templomba, hogy meg
tarthassuk az istentisztelet. Hogy bemele
gedjünk egy kis énekléssel kezdünk, amit
ifjúsági lelkészünk, és egyben gitárosunk
ifj. Domokos Jenő vezet. Talán vége se
szakadna az önfeledt éneklésnek, ha az
első padsorból fel nem áll egy idegen
és valamit mond érthetetlen nyelven.
Mindenki figyelni kezd rá. Kiderül hogy
Orbán Attila misszionárius lelkész, és amit
mond az nem más mint zulu nyelven való
köszönés. Egy kis afrikai nyelvlecke után
hamarosan megkezdi a prédikációt.
A Máté evangéliuma 25. rész. 1-12.
verseket olvassa fel a Bibliából. Mennyire
igaz, gondolom magamban. Hisz az ember
egész életét annyi mindennel tölti el, és
mégis megfeledkezik egyről, a legfonto
sabbról, hogy készen legyen a Teremtővel
való találkozásra. Mert mint a Biblia írja:
„Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem
az órát nem tudjátok, a melyen az embernek Fia eljő.” - Mt (25:12). Mindenki
csendesen meghallgatta az igét, majd egy
énekkel zárva az ifjúsági istentiszteletet,
kivonulunk a templomból.
A program a Csángó házban folytatódik.
Itt is énekkel kezdjük, majd Orbán Attila
bemutatja svájci barátját, aki röviden
összefoglalja eddigi életútját. Életrajza
hétköznapi bizonyítékká válik számunkra,
hogyan lesz egy rakoncátlan kisfiúból,
majd egy kicsapongó, istentagadó életet
élő ifjúból egy példás magaviseletű családapa, aki nemcsak hogy jó példával szolgál, hanem Isten országának építésében is
részt vállal. Ilyenkor akaratlanul is magát
látja az ember: Hisz ki ne dorbézolt volna
hajnalig, ki nem követett el csínyt, akár
kisebb bűntényeket élete során, de ki mer
olyan lenni mint ez a férfi itt, ki mer felvállalni, és bevallani bűneit, ki meri feladni
eddigi „normális” életvitelét egy olyanért
mely Istennek tetsző. Ilyenből kevés van
köztünk, de hiszem azt hogy mindenkinek
ezen kell fáradoznia, mert csak akkor lesz
az élete boldogabb, és csak akkor részesül
Isten kegyelmében. Ezekkel a gondo
latokkal zárja újdonsült svájci barátunk

előadását, majd újra Orbán Attila misszi
onárius lelkész veszi át a szót.
Előadása „Az Ébredés”-ről szól. Első
hangzásra viccesnek tűnik a cím, már ha
csak a magam nehéz reggeli pillanataira
gondolok, de később kiderül egyáltalán
nem a vicc tárgyát képezi, hanem komoly
gondolatok vannak e szó mögött. Ébre
dés, mint felkelni ebből a mindennapi
életvitelből amibe a hosszú hétköznapok
során belerázkódunk. Ráébredni arra,
hogy amiért mi küzdünk azok gyakran
valótlan értékek, délibábok amik mögött
boldogságunkat véljük felfedezni. Észre
kell vennünk, hogy változtatni kell valamit ezen, ne másokon kérjük számon, tegyük meg mi az első lépést! Legyek én az
első aki felébred ebből a „Csipkerózsika”
álomból. Na igen ám, ébredni, változtatni,
de mégis hogyan, miként, merre stb. tevődik fel a kérdés? A válasz pofonegyszerű.
Ha a zsúfolt hétköznapjainkban sok egyéb
tevékenység mellett helyet hagyunk Is
tennek, akkor nem döntöttünk rosszul.
Akkor miért ne tehetnénk meg?! Ezekkel
a gondolatokkal zárja előadást Orbán At
tila misszionárius lelkész.
A program következő szakaszát ismer
kedéssel töltjük, így kiderül kik és honnan
vagyunk ezen a találkozón, majd ismét éneklésselfojtatjukésezzelleiszárulanapelsőfele.
Az utána következő kis ebédszünet
mindenkinek jól esik, mert habár nagyon
érdekes volt az előadás, de mégiscsak
megéhezik az ember. Szerencsére az
asztalokon már sorakoznak a szendvicses
tálak, és a meleg tea.
A nap hátralevő részében az EKE által
szervezett „Zöld Karácsony” program
kezdődik el, melynek célkitűzése, mint
később megtudjuk, hogy hagyományos,
természetes anyagokból összeállított, saját magunk készített díszek kerüljenek ün
nepkor a lakásba. Négy foglalkozás közül
választhatunk: szélcsengő-, karácsonyi
üdvözlet-, vesszőfonatos karácsonyi dí
szek illetve adventi koszorú készítése. A
társaság lelkesen áll munkába, szétoszlanak
az asztalok között. Legtöbben az adventi
koszorú készítésében vesznek részt, de
szép számban akadnak jelentkezők a többi
tevékenységeken is. Mire feleszmélünk már
mindenki elkészített valamit, vagy akár több
dolgot is. A legszebbeket le is fotózzák, talán
a jövő generációnak.
Lassan besötétedik, és a fiatalok élmé
nyekkel és kézimunkáikkal a kezükben
készülődnek hazamenni, nem feledve azt
hogy az igazi értéket csak Isten kezéből
kaphatjuk meg, és csak rajtunk múlik
hogy élünk ezzel lehetőséggel, vagy csaló
árnyakat követünk, melyek előbb utóbb
tévútra visznek.
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
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Kovács-Kendi Lehel

Az EKE négyfalusi osztálya
és elnöke, Kovács Attila
A mai rohanó világban előbb-utóbb ész
revesszük, hogy egészségünk megőrzése
érdekében változtatnunk kell eddigi élet
vitelünkön. Napjaink egyik nagy kihívása
kell legyen egészségtelen életmódunk
megváltoztatása. Hiszen egyre több időt
töltünk el a TV és a számítógép előtt ülve.
A növekvő igények miatt, egyre kevesebb
idő jut arra, hogy tudatosan ápoljuk még
meglévő egészségünket. Pedig ez többet
ér minden pénznél és minden hatalomnál.
A technika fejlődésével egyre jobban el
kényelmesedünk, egyre kevesebbet moz
gunk, egyre szennyezettebb környezet
vesz körül bennünket, egyre több génke
zelt, vegyszerekkel tartósított és ízesített
élelmet fogyasztunk. Állandóan sietünk
valahová, nem jut időnk az egészséges
kikapcsolódásra, testi és lelki felfrissülés
re. Rá kell ébredjünk annak fontosságára,
hogy friss levegőn lehetőleg minél több
időt töltsünk el aktív mozogással. Ennek
pedig legegyszerűbb módja a gyalogtú
rázás, a hegymászás.
Négyfalu földrajzi helyzete nagyon
előnyös, hiszen gyönyörű hegyek lábánál
fekszik. Nem kell egyebet tenni, mint
elindulni, és kimászni a napsütötte hegy
oldalakra. Ezt az egészségmegőrző életmódot már közel 130 éve űzik a brassói
szászok. Tőlük a magyarok is eltanulták.
Az Erdélyi Kárpát Egyesület, mely
1891-ben alakult meg, a szász Sieben
bürgischen Karpatenverein (SKV)
mintájára, célul tűzte ki a gyalogtúrázás
megszerettetését, terjesztését az erdélyi
magyarság körében. Ezért elődeink a
Kárpátokban turista utakat építettek ki,
jelzésekkel és pihenő-helyekkel láttak el
azokat, térképeket és útleírásokat adtak
ki. A menedékházak építése is ekkor
kezdődött el.
A Négyfalu határában égre törő csodá
latosan szép havasokat, a Nagykőhavast
és a Csukást, keresztül-kasul jól kiépített
turistautak hálózzák be. Az EKE már a
múlt század elején megépítette mindkét
havason a menedékházat, a Csukásban
a Tészla mezején, a Nagykőhavason a
Csűr-kő mezején. A Nagykőhavason
már 1884-ben épített egy kis fa-me
nedékház az SKV, mely 17 évig szolgál
ta a Nagykőhavasra látogató turistákat.
1902 októberében égett le. Miután az
EKE Kis-Királykőn épült menedékháza
is leégett 1903-ban, a magyar és szász
turisták az elkeseredett hangulatban egy
másra találva, abban állapodtak meg,
hogy azontúl a Nagykőhavas legyen az
EKE, a Kis-Királykő az SKV tevékenysé
gi területe. 1910-ben Halász Gyula EKE
elnök fáradhatatlan, kitartó tevékenysége
nyomán sikerült felépíteni az első EKE
menedékházat a Nagykőhavason. A turistaforgalom igazán ezután lendült fel.
Sajnos az első világháború lelohasztotta a
kirándulási kedvet, sőt 1916-ban a román
betörés idején, a visszavonuló magyar
tüzérség ágyútüzétől lángba borult és
leégett a menedékház is.

1927-ben az EKE brassói osztálya
Brassói Turista Egyesület néven önálló
egyesületté alakult át, és nagy lendülettel
fogott hozzá egy új menedékház épí
téséhez. 1928-ban meg is épült egy fa
menedékház, mely megszakítás nélkül
egészen 1996-ig szolgálta a Nagykőhavasra látogató turistákat. Ekkor felelőtlen,
bűnös kezek széthordták, csak törmelék
maradt helyén.
A BTE közben nekilátott egy modern,
korszerű turistaszálló építéséhez. Halász
Kálmán tervei alapján 1930. augusztus
10-én avatták fel ezt az új menedékházat,
mely Erdély legkorszerűbb turistaháza
volt. 1940-ben, a bécsi döntés után a
BTE-t hatóságilag feloszlatták, vagyonát
az állam vette kezelésbe.
Feladatát azért ellátta, a 60 éves mű
ködése alatt turista nemzedékek ebben a
menedékházban pihenhették ki magukat
a Létrásút meredek kaptatója után, ide
húzódhattak be vihar elől, itt éjszakáztak,
megcsodálva a ház előtti teraszról Brassó
esti fényeinek sziporkázását. 1990 ok
tóber 18-án lángra lobbant, oltani nem
lehetett, nem maradt más belőle, csak
az üszkös téglafalak. Azóta is ott állnak,
dacolva az időjárás viszontagságaival.
1996-ig a fa-menedékház még úgy-ahogy
működött, de miután az is megsemmisült,
a menedékház hiánya nagyon visszavetette a nagykőhavasi természetjárást.
1991-ben újraalakult az EKE Brassói
Osztálya, majd 1997-ben Négyfaluban
is megalakult az EKE osztály, mely célul
tűzte ki, visszaadni a turistaságnak az
egyre jobban mellőzött Nagykőhavast.
Újrafestették a lekopott jelzéseket, hidakat, létrákat, pihenőhelyeket építettek.
Újra forgalomba hozták a már feledésbe
ment régi utakat, új jelzőtáblákat, jelző
oszlopokat helyeztek el. A lelkesedésből
jelesre vizsgázott kis turistaegyesület
azonban nem érte be ennyivel: 2000-ben
elhatározták, menedékházat építenek és
működtetnek a Csűrkő-réten, a leégett
menedékház közelében. Sikerült 500
négyzetméter területet megszerezni a
Négyfalusi önkormányzattól, amely
koncesszióba adta azt az egyesületnek.
Megkezdődött az építkezés, mely során
Malomdombról, 690 m-ről, az 1630 m
magasságban levő Csűrkő-rétre 4 éven
keresztül hétről-hétre hátukon hordták
fel az építőanyagot a lelkes turisták. Fenn
megépítették az új menedékházat, egy új
forrást foglaltak betonmedencébe, az új
ház közelébe. A 4 évi kitartó munka meg
hozta a gyümölcsét: 2004 május 15-én, a
Csűrkő-réten felavatták a sorrendben 5.
menedékházat. Erdélyben az EKE ez
idáig egyetlen menedékházát. A me
nedékház felavatásával nem ért véget a
munka. Működtetni és bővíteni kellett és
kell állandóan. Forgalma évről-évre nő,
híre rövid idő alatt elterjedt nemcsak a
Brassó környéki, hanem az egész ország
turistái körében.
A Négyfalusi EKE osztály alapítója,

szervezője és elnöke az a Kovács Attila,
aki mint a Brassó megyei osztály fiatal
és lelkes tagja nagy lendülettel vette ki
részét az újjáalakult egyesület tevékeny
ségében. Országos tájékozódási-tájfutó
versenyeket nyertek meg, túravezetői
tanfolyamot végzett el és az osztály egyik
legtevékenyebb túravezetőjeként tartották
számon. Osztályának hírnevét nehéz, téli
mászásokkal is öregbítette (Királykő, Fo
garasi-havasok). Tevékenyen részt vett a
munkatúrákon, 1995-ben igazi ezermes
terként tevékenykedett a Létrás-szakadék
bejáratánál, fém alkatrészekből össze
szerelt menedékkunyhó felállításánál.
1994-ben a Bükszádon tartott tisztújító
választáson országos alelnökké választot
ták, majd 1995-ben őt választották meg
a Brassó megyei EKE Osztály elnökévé.
Mandátuma alatt szervezték meg a Ma
lom dombokon a brassóiak és négy
falusiak közösen a IV. Országos EKE
Vándortábort, 1995 július 27-30 között.
1997-ben Négyfalu külön EKE osztályt
alapít, melynek elnöke Kovács Attila lett.
Ekkor fogalmazódott meg a fiatal, lelkes
négyfalusi ekésekben az elhatározás: me
nedékházat építenek a Nagykőhavason.
És a kis csapat, mely az országos EKE
legkisebb létszámú egyesülete, nekifogott
a merész álom valóra váltásához. Nem
volt könnyű feladat, rengeteg utánjárást,
kilincselést jelentett a bürokrácia út
vesztőiben, sokszor kellett csalódottan
megtorpanni, de mindig volt erejük a
folytatáshoz. Mert hittek benne, hogy
meg tudják valósítani. És ezt a hitet Kovács Attila tartotta bennük. Ahhoz, hogy
ez a merész terv valóra váljon, szükség
volt egy lelkes, bátor, ügyes, jó vezetőre,
aki maroknyi csapatát össze tudta tartani,
a munkálatokat jól meg tudta szervezni.
Rengeteg áldozatos munka, lemondás, fáradtság, van mögöttük. De megérte! Az új
menedékház fellendítette a Nagykőhavas
turista életét, érezhetően nőtt a hegység
vonzereje. És ez, gazdasági szempontból,
az alatta fekvő Négyfalunak is jó, hiszen
a vendégfogadás kezd egyre inkább meg
élhetési iparággá válni Erdélyben. Egyre
többen látogatnak el Negyfaluba és egyre
több pénzt hagynak itt a turisták.
Remélem, Attila barátom és túratársam
még sokáig tudja cipelni a nagykőhavasi
menedékház gondozásának és bővítésé
nek igencsak súlyos terhét. Remélem,
hogy a Négyfalusi EKE osztály is

megizmosodik, és mindig kerül néhány
megszállott ekés, aki önzetlenül besegít
a menedékház körüli munkálatokba. Kívánok ehhez erőt, egészséget és kitartást
Attilának és a négyfalusi EKE osztály
csapatának.
Csáka Mária

Meseverseny
A Brassó megyei magyar kisiskolások
számára meseversenyt tartottak a 8-as
számú Általános Iskolában.
Az első fordulón résztvevő 30 csapat
közül 14 Négyfaluból jelentkezett: 9 csapat (összesen 36 tanulóval) a Zajzoni Rab
István Középiskolából; 4 csapat (összesen
16 tanulóval) a George Moroianu Elméleti
Líceumból; 1 csapat (összesen 4 tanuló
val) az 1-es számú Általános Iskolából.
A második fordulón már csak 20
csoport mérte össze az erejét, közöttük
ügyeskedtek a négyfalusi gyermekek is (a
Zajzoni Rab István Középiskola 5 csapata,
a George Moroianu Líceum 4 csapata, az
1-es számú Iskola 1 csapata).
A verseny következő (harmadik) for
dulójára készülő 10 csapat közül három
a Zajzoni Rab István Középiskola IV. A
osztályának a tanulóiból áll, egy pedig a
George Moroianu Líceum harmadikosaiból.
A résztvevő gyermekek így vélekednek
a versenyről:
„Nagyon érdekes volt. Tetszettek a
mesék, a feladatok és a csoportmunka
is. Összedolgoztunk, és egymásnak segí
tettünk.” (Soós Márton)
„Én azért jelentkeztem a versenyre,
mert a tavaly is voltam, és érdekes volt.”
(Jónás Szilárd)
„Sokat készültünk a tanító nénivel, sok
szor elolvastuk a népmeséket, mert szépek
voltak.” (Köpecsiri Anikó)
„Elolvastuk, megbeszéltük a meséket,
feladatlapokat oldottunk, felkészültünk a
versenyre.” (Piroska Krisztina)
„A következő fordulóra még többet fo
gok olvasni.” (Partin Anita)
„Nagyon szeretném, ha tovább jutnánk,
mert így nemcsak magunknak, hanem
az iskolánknak is örömet szerezhetünk.”
(Stanciu Richárd)
„Szerintem nagyon jó a verseny, sok ta
pasztalatot szereztem, és bátrabb is lettem.
Ajánlom másoknak is, hogy próbálják
meg.” (Lőrincz-Kónya Sándor)
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Bencze Mihály

Egy félbeszakított színházi előadás
A második világháború bécsi döntése a
hétfalusi csángóságot nem csatolta vissza
a Székelyföldhöz, így a román hatóságok
a csángó legényeket gyorsan besorozták
katonának. Semmiféle kiképzés nélkül,
töltelékként a szovjet hadigépezet elé
taszították. Aki tehette, már a behívó elől
megszökött a kökösi határnál, akit mégis
elvittek, az a harctérről próbálta meg a szökést. Így Kolozsváron és Csíkszeredában
számos hétfalusi csángó talált menedéket,
kialakítva egy-egy kis közösséget. A kolozsvári csángó közösség nagyon szerette a
lacikonyhákat, a magyar zenét is szolgáltató hangulatos kocsmákat, a finomabb lelkületűek pedig Operába, de főként a Magyar
Színházba jártak heti rendszerességgel. A
Magyar Színház végre visszakerült a saját
Hunyadi téri épületébe, amit két évtizedig
új honfoglalók bitoroltak. Gyerekkoromban a csángó majálisokon, az egybegyűlt
egykori kolozsvári csángók, átszellemülten
mesélték a színházi élményeiket, a János
vitézt, a Bánk Bánt, és akkor rázendítettek
a” Hazám, hazám te mindenem…”dalra.
Ennek a dalnak a katarzisát csak egyetemi
hallgatóként élhettem meg szintén Ko
lozsvárom, de már nem az igazi Magyar
Színházban. Akkorra a gyerekkorom
majálisain a csűrdöngölőt járó egykori
kolozsvári veteránok, a Csaba királyunk
égi útján jártak.
Másodéves koromban a Mamaia ká
vézó törzsvendégei, az egyik vizsga
után betértünk egy „trotilra (sör és vodka
ugyanolyan arányban), hogy törüljük
tisztára agyunk matematikai képletekkel
teleírt tábláját a következő vizsgára. A
történelmet tanulmányozó egyetemi
kollégáink sok olyan tényről számoltak
be, amit az akkori hatalom elhallgatott.”
Románia aláírta a fegyverszünetet a Szovjetekkel 1944. szeptember 12-én, ami
arra kötelezte Bukarestet, hogy szakítsa
meg a kapcsolatait a tengelyhatalmakkal,
valamint fegyverezze le és internálja a
területén található magyar és német állam
polgárokat. A román érdekek szempont
jából az egyezmény 19. pontja kimondta,
hogy „A Szövetséges Kormányok a bécsi
döntésnek Erdélyre vonatkozó határozatát
semmisnek tekintik, s egyetértenek azzal,
hogy a békeszerződésben történő jóvá
hagyástól feltételezetten Erdély (vagy
annak legnagyobb része) adassék vissza
Romániának, s a Szovjet Kormány hoz
zájárul, hogy ebből a célból a szovjet csa
patok Romániával közös katonai hadmű
veletekben vegyenek részt Németország
és Magyarország ellen. Washington a
határokra vonatkozó minden utalást ki
akart hagyni, végül Churchill javaslatára,
azzal a megszorítással fogadták el, hogy
az egész erdélyi kérdésről majd csak a bé
kekonferencia fog dönteni. Kolozsváron
szeptember közepén az Erdélyi Magyar
Tanács szervezte meg a lakosság és az
anyagi javak védelmét. Bíró Tibor tarta
lékos főhadnagy vezetése alatt hétfalusi
csángók is vállaltak Városi Őrséget. Az
Őrség kezdetben a rendőrség mellett
működött, majd a csendőrség október 9-i

távozása után a közbiztonság megőrzése
teljesen reájuk hárult. Marosvásárhelyről
szeptember 26-án kivonultak a magyar
rendvédelmi szervek, és a szovjet csa
patok bevonulásáig, szeptember 28-ig
anarchia lett úrrá a városon. Ezt Kolozsvár
elkerülte. Torda felől már nyomultak a
szovjet csapatok...”. A sörözésünk véget
ért, bezárt a kolozsvári kocsma, ahol egy
koron szüleink átélték, most pedig mi ele
venítettük fel az ő történeteiket. Olyan volt
ez a mámoros nyári éj, mint egy szürrealista
film, ahol a szülők és gyerekeik világát egy
ismeretlen szerző ugyanarra a filmvászonra
vetíti. Véget ért a szesszió és mi rohantunk
haza tele tervekkel, álmokkal.
Mihály napját ünnepeltük három bará
tommal a csernátfalusi Fényes kocsmá
ban. Hozzánk ült egyik rokonom, aki a
második világháború poklát élte túl, és sok
érdekes történetet mesélt. Tordáról már
nyomultak a szovjet csapatok. Ő is Ko
lozsváron élt már negyedik éve, és 1944.
október 10-én a Magyar Színházban ő is
jelen volt, amikor egy érdekes színdarabot
játszottak, de a színdarab címére már nem
emlékezett. Hirtelen a színdarab mag
szakadt és egy fekete ruhás hölgy lépett
ki a színpadra, és elszavalta Ady Endre A
legoktalanabb szerelem című versét, amit
ismerősöm is elszavalt.
Mikor most szinte minden nemzet temet,
/ Sirathassam meg mégis csudálatos, /
Dacos, kicsi, árva én nemzetemet.
Békételen, bűnös, büszke, bánatos: /
Jaj, mióta csak sorsát éli szegény, / Az
öregebbik Sors mindig rátapos.
Mindig kicsi volt, hős, bús, ám megmaradt,
/ Elválasztott és kiválasztott derék, / Igaz s
mártír hazug századok alatt.
Poétát: – nem bölcs, nem friss eszű: –
okos, / Ki ha felcserél kicsijéből sokat, /
Kezében élet és áldás a fokos.
Csak magát ne bántaná vad szilajul / És
csak ne volnának buta urai: / Megnőne,
szépül, igazulna, javul.
Mit tagadjam? – siratom és szeretem, /
Mit tagadjam? – talán ez az igazi / S ez is
oktalan, de legszebb szerelem.
A kolozsvári Magyar Színház függönye
ezután végleg leereszkedett. Másnap ok
tóber 11-én Kolozsvárra bevonultak a
szovjet csapatok, a 27. hadsereg és a 18.
lövész hadosztály egységei. A szovjeteket
a fehér zászlót lengető Nagy László főü
gyész mellett magyar kommunisták ma
roknyi csoportja fogadta. Október 12-én
az ellenállási mozgalom baloldali vezetői
felkeresték a szovjet városparancsnokot
Makedont, és tájékoztatták arról, hogy mit
sikerült megóvni a pusztítástól. A parancs
nok utasította a csoportot, hogy indítsák
újra a város életét, gondoskodjanak a
vasút, a hidak javításáról, szervezzék meg
az ellátást, a kereskedelmet, nyissanak az
üzletek, működjenek a kórházak, a temp
lomok, az iskolák. Egy dolgot azonban
nagyon kategorikusan közölt a veze
tőkkel: a lakosság vegye le a házakról a
vörös zászlót, mert a Szovjetunió állami
zászlaja, s ha mindenáron ünnepelni akar,
akkor használja a saját zászlaját! Kolozs

vár akkor használta utoljára a magyar
zászlót, mert ma még mindig törvény tiltja
a használatát.
Rokonom, tudva azt, hogy Kolozsváron vagyok egyetemi hallgató, arra kért,
hogy tudjam meg a címét annak az utolsó
színdarabnak, amit akkor ott a Magyar
Színházban játszottak. És ha lehet, annak a
drága színésznőnek a nevét, aki akkor azt
a gyönyörű Ady verset szavalta. Időköz
ben a Fényest a kommunista hatóságok
megszüntették, én meg elkerültem Ko
lozsvárról, Adyt még jobban megszeret
tem, rokonom égi dimenziókban jár, de a
kérdésére soha nem tudtam meg a választ.
A mindennapi élet sodrásában lassan én
is elfelejtettem az ígéretemet. De mit ad
az Isten, egy néhány hete kinyitották a
Fényest, Mihály napjára egy néhány jó
baráttal oda vitt a sors, és hírtelem minden
eszembe jutott. És nagyon fáj, hogy most
se tudok válaszolni a kérdéseire. Ezért
mindenkihez szólok, és kérem, tudjuk már
meg melyik volt az az utolsó színdarab,
és ki szavalta az Ady verset.

XV. évf. 11. szám
Iskolások

Versenyek
Aranytoll
A 15-ös Általános Iskolában szervezték
meg az Aranytoll meseíró verseny megyei
szakaszát. Négyfaluból Dombi Orsolya
és Székely Anna-Zsófia, a Zajzoni Rab
István Középiskola IV. A osztályos tanulói
vettek részt.
Matematikai Körverseny
Kimagasló eredményeket értek el a
négyfalusi diákok november 27-én Kéz
divásárhelyen a Megyeközi Matematika
Körverseny XXXIII. fordulóján: Miklós
Botond (Zajzoni Rab István Középiskola,
VI. oszt.) I. díj; Baricz Anita (George
Moroianu Líceum, VII. oszt.) I díj; Jakab
Edina (ZRIK, VI. oszt.) III díj; Gósuly
Róbert (ZRIK, VII. oszt.) III. díj; Raul
Andrea (GML, VI. oszt.) 5-dik hely, Tóth
Melinda (ZRIK, VIII. oszt.) 5-dik hely.
A XXXIV. fordulót a Zajzoni Rab István
Középiskola szervezi 2010 májusában.

Gósuly Tímea

4. oldal

Orbán Irma

Benedek Elek - gyermekek cimborája
Erdély aprajának-nagyjának szeretett Elek
apója. Nagyra értékelt munkásságának
középpontjában az új, népies jellegű
gyermekirodalom megteremtése állt, ezt
tekintette a korabeli magyar művelődéspo
litika alapvető kérdésének. Meggyőző érvelése mindig időszerű: „...valamint a házat is
alulról kezdik építeni, azonképpen a magyar
irodalom olvasóközönségének nevelését is
alul, a gyermekeknél kell kezdeni.”
Székelyföldi író, mesélő és népköltészet
gyűjtő, Kisbaconban született 150 évvel
ezelőtt, 80 éve hunyt el, 40 éve működik
a kisbaconi emlékház. Gyermekkora és
diákévei maradandó élménye a népköl
tészettel való szoros kapcsolatteremtés.
Kisbaconi szülőházát „a mesék végtelen
birodalmának” nevezi. Családjukban
népszerű volt Kriza János népköltési gyűj
teménye a Vadrózsák, ennek hatására ő is
gyűjteni kezd. Erre így emlékezik: „Ennek a
könyvnek tulajdonítsátok, hogy első könyvemet az én népem nótáinak, balladáinak,
meséinek szentelém”.
A székelyudvarhelyi kollégium rend
kívüli kedvező légkört biztosít Benedek
Elek törekvéseinek, s a mesehallgatást a
mesegyűjtés váltja fel, 1982-ben a Ma

gyar Népköltési Gyűjtemény III. kötete
ként Székelyföldi Gyűjtés címen jelenik
meg. E kötet a meséken kívül tartalmaz
mondákat, balladákat, dalokat, táncszókat,
gyermekjátékokat, találós kérdéseket, köz
mondásokat, szólásokat.
A budapesti egyetemen magyar és román
nyelv- és irodalmi előadásokat hallgatott,
majd pályáját megszakítva újságíró lett.
Gondolkodását a kiegyezés korának
társadalmi és gazdasági ellentmondásai
befolyásolják, szülő, földjének elmara
dottsága, az új, városias Magyarország
kibontakozása vívódó élményként rak
tározódik el benne – ez készteti arra,
hogy a nagyajtai kerület képviselőjeként
politikusként is hallassa szavát.
1888 februárjában mondta eljelentős
képviselőházi beszédét, mely tulajdon
képpen az új magyar gyermekirodalom
kezdetét is jelenti. „A gyermekkönyv, az
ifjúsági könyv legnehezebb faja az irodalmi
műnek. Ide nem elég erős írói tehetség.
A legzseniálisabb író is kudarcot vall, ha
tehetségéhez nem járul mélységes mély ke
dély s mindenekfelett: a gyermekvilágnak
erős szeretete” – állapítja meg.
(Folytatjuk.)
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