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Kovács Lehel István

S z a p p a n f ő z é s
Takarítás közben akadtam rá a padlá
son; már jó ideje ott porosodott a sarok
ban. Egy falemezzel letakart régi fiók.
Rozsdás kovácsoltvas fogantyúja letűnt
korok pompáját sejtette. A falemez alól
régi csángó szőttes asztalterítő kandikált ki,
rojtjai lecsüngtek a fiók oldalán. Óvatosan
emeltem fel a falemezt, nehogy az ujjnyi
vastag por ráhulljon valamire. A fiókban
tégla nagyságú szappandarabok voltak.
Hírtelen eszembe jutott minden, hisz
gyerekkorom egyik látványos tevékeny
sége a szappanfőzés volt, igaz, a ’80-as
évek végén főzhettük az utolsó adagot.
A kamrában, a polcok alatt volt egy
vörös fedeles kék fazék. Abba gyűjtöttük
egész évben a zsiradékot. Szalonnabőrök,
csontok, használt olaj, sültzsír, bármi. A
január közepe körül esedékes disznó
vágások után természetesen a fazék is
hamarabb telt.
A tavasz végén, a nyár elején került sor
mindig a szappanfőzésre. Mi, gyerekek,
nagy érdeklődéssel vártuk a pillanatot,
hisz ritkán szoktunk az udvar közepén
tűzet gyújtani, üstöt használni. Hasonló
látványosság volt, mint a disznóvágás
télen, vagy a zakuszkafőzés ősszel.
Apám már kora reggel leeresztette a
nagy üstöt a padlásról. Most is megvan,
a ráhegesztett három lábbal nagyszerű
virágtartó lett a teraszon. Az udvar köze
pén kövekből képezte ki a tűzhelyet, arra
tette fel az üstöt és egy nagy, meghajlított
pléhvel zárta el a lángok útját: ezek csak
az üstöt melegíthették. Az üst mellé
kosárban fát készített: vékonyra vágott
fenyőfaforgácsot gyújtósnak, és bükk
fahasábokat. Rendszerint ekkor szoktuk
eltüzelni az elnyűtt, régi cipőket is, ezeket
is kettőbe, háromba vágta a fejszével.
Nagyanyám vagy anyám közben meg
vette a marószódát. A blokkoknál volt egy
háztartási vegyes üzlet, ott lehetett kapni.
Soha nem vették meg hamarabb, nehogy
mi, gyerekek, hozzáférjünk véletlenül és
megégessük vele magunkat. Apám meg
gyújtotta a tűzet és beletöltötte a vizet,
valamint a marószódát az üstbe. Amikor
felfőtt, hozzáadta a zsiradékot.
Nagyanyám régi receptes könyvéből
másolom ide az adagot: 3 kg zsiradék (a
csontokat nem kell idemérni), 1 kg ma
rószóda, 5 liter víz.
Amikor az egész felfőtt, lecsendesítette
a tüzet és végig csak lassú tűzet hagyott.
A szappant szünet nélkül kellett keverget

ni egy falapáttal – felváltva került sorra
mindenki: apám, anyám, nagyanyám.
Közben időnkén tettek a tűzre, hol egy
bükkfa hasábot, hol egy felvágott cipőt.
2–3 órát tartott a főzés, míg a kicsapódó
szappan a lúg fölé nem került. Ha fövés
közben ki akart futni a szappan, egy-egy
csepp hideg vizet öntöttek hozzá. Mikor
a szappan kezdett elválni a lúgtól, beleke
vertek 30 dkg sót, majd még egy keveset
főzték. Időnként a falapátra ragadt szap
pant ellenőrizték: kész van-e már, jó-e?
Volt, aki új lúgban többször is kifőzte a
szappant, így hófehér szinte habkönnyű
szappant kapott a végén. Mi ezt soha nem
alkalmaztuk, megelégedtünk a sárgásabb,
zsírosabb szappannal.
Közben nagyanyám előkészítette a már
említett fiókot. Külön erre a célra tartogatta
azt a régi csángó szőttest. Vízbe áztatta és
úgy, vizesen, kibélelte vele a fiókot.
A főzés elkészültével a folyékony szap
pant egyenletes vastagságban belemerte
a fiókba és másnapig száradni hagyta.
Az üstbe maradt vörös lúgot egy külön
edénybe öntötte, ahol ez megaludt és ké
sőbb mindenféle tarka ruha mosásához
használhattuk, darabokra vágva, vagy
akár edények, szőnyegek stb. mosásához,
súrolásához.
A tűzhelyet apám eltakarította, a meg
maradt fát helyre tette, az üstöt kimosta.
Másnap a megkötött szappant a vá
szonterítővel kiemelték a fiókból és tégla
nagyságú darabokra vágva a padlásra
tették fel száradni.
Ezt a szappant használtuk a következő
évig mosáshoz, sőt mosakodáshoz is,
nagyanyám mindig megmosta ezzel a
hajunkat, nehogy az óvodában, iskolában
tetveket szedjünk össze. A régi Albalux
mosógépünkhöz is ezt használtuk, a mo
sás előtt anyám lereszelte a szappant és ezt
adagolta a forró vízhez – így járt el akkor
is, amikor kifőzte a ruhákat. Persze, a később megjelenő automata mosógépekhez
a habzása miatt már nem volt megfelelő
a házi szappan.
Emlékszem, egyszer valaki egy új re
ceptet hozott, és mindenki elkezdte kipró
bálni a főzés nélküli – úgy nevezett hideg
szappant. Ehhez 1 l olaj, 3 kg zsiradék, 3 l
esővíz, 1 kg marószóda, kb. fél kiló liszt és
só kellett. Így, hidegen kellett összeönteni
a hozzávalókat majd egy jó óráig kellett
megállás nélkül keverni egy falapáttal. A
kicsapódás után meg kellett várni, míg a

Tomos Tünde: Szappanfőzés
reakció nem túl magas, de számottevő
hője eltávozik, azután pedig, miként az
előbb, faládába kellett kimerni a felszínre
emelkedő hófehér szappant.
Arra is emlékszem, hogy apám egyszer
a főtt szappan illatosításával is kísérlete
zett, mindenféle illó olajakat, eszenciákat
töltött a már kicsapódó szappanhoz.
Jó húsz éve nem főztünk már szappant
a családban – a padláson lévő pár darab
talán még ebből az utolsó főzésből maradt –,
mosakodáshoz illatos bolti szappanokat, tus
fürdőket, samponokat használunk, mosáshoz

pedig már mosóporok, öblítők, különböző
fehérítőszerek és balzsamok járnak.
*
Takarítás közben, a padláson, nemcsak
a már rozzant fiókról fújtam le a port,
hanem egy régi szokásról is, a szappanfő
zésről, amely a IX. századtól kezdve vé
gigkísérte az emberek mindennapjait. Így
állították elő házilag a szappant, amely
felváltotta az ókorban használt illatos ke
nőcsöket, olajakat, és amely fogyasztásának nagysága – Liebig szerint – valamely
nép kultúrájának legbiztosabb mértéke.

Papp Árpád, a Zajzoni Rab István Elméleti Középiskola igazgatója

Eltérő ízek, testvéries
kapcsolatok, közös jövő
2010. május 24–27. között a kisújszállási Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola nyolc tanulója három kísérővel
tanulmányi kirándulást tett a Zajzoni Rab
István Elméleti Középiskolába, Négyfaluba. Az utazás az Apáczai Közalapítvány által kiírt Határtalanul! program
keretében valósult meg, amelyet a két
iskola vezetősége közösen pályázott.
A pályázatban az Apáczai Közalapít
vány a határon túli magyarság magyar
országi diákokkal való megismertetését
tűzte ki céljául, az olyan együttműkö
déseket támogatja, amelyek keretében
egy magyarországi iskola, valamint egy
határon túli magyar tannyelvű partner
intézmény diákjai egy általuk közösen
választott téma magvalósítása céljából a
Magyarország határain túli partnerintézmény helységében találkoznak.
Mivel mindkét intézményben folyik

szakács- és pincérképzés, a pályázat
célkitűzése az volt, hogy a két iskola
kiválasszon egy-egy jellegzetes ételspe
cialitást, ezt a diákok közösen elkészítsék
és felszolgálják. Éppen ezért, május
24-én iskolánk válogatott szakács- és
pincércsapata fogadta a vendégeket. A
sütés-főzés illetve ízlelés a helyi Fortuna
vendéglőben zajlott le. A két csapaton
kívül jelen volt a két iskola vezetősége
is. Főként arra voltunk kíváncsiak, hogy
miként valósulnak meg a közös ételek, de
a két iskola pedagógusai természetesen
bőséges tapasztalatcserére is felhasználták az alkalmat. És türelmetlenül várták,
hogy megkóstolhassák a szakácsok mun
kájának az eredményét illetve gyönyör
ködhessenek az előkelő felszolgálásban.
Május 25-én a vendégek receptje szerint
a Konok kunok gulyását ízlelhettük meg.
(Folytatása a 2. oldalon.)
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E l t é r ő í z e k , t e s t v é r i e s A Poján-kőig, kicsit másképp
A Nagykőhavas részeként, a Sze- km) erejéig. Az út menti sárban medve
k a p c s o l a t o k , k ö z ö s j ö v ő nes-bérc
és a Pergelt-tető között fekszik és szarvas nyomokat, de kígyófiókát is

(Folytatás az 1. oldalról.)
Érdemes itt kiemelni azt az eredményes
csapatmunkát amelyet a kisújszállásiak
mutattak és azt, hogy ezzel a termékükkel
a május 15-én Fegyverneken megren
dezett magyarországi Országos Diák
Gulyásfesztiválon aranyérmet szereztek.
Bemutatták a gulyás történetét, a magyar
irodalomban a gulyással kapcsolatos és
a gulyást méltató utalásokat, majd régi
ízes kunsági magyar nyelven a gulyás
elkészítésének a módját:
Konok kunok kedvenc gulyása
A kockára vágott füstölti szalonnát,
meg a kolozsvári szalonnát a kunok
üstjében kisüssük. Kiszegyük a zsírbúl
a tepertő kockákat oszt ebbe kockára
vágott veres hajmát meg később egy kis
fokhajmát összetörve piritgatunk. Eztán
a feldarabolt paprikát, paradicsomot is
bele párojuk.
Ótán az előre összevágott marha
lábszárat vagy lapickát megmostuk
belé rakhatyuk. De elősször csak egy
marikkal hogy a vastag hője lemenyen.
Oszt így belé hinthessük nyugott szívvel
lélekkel a színes paprikát, mert nem lesz
keserü.
Ezt követi ótán a többi hús. Megsózzuk
oszt összekavarjuk.
Mikor felfőtt víz nélkül, bele tehessük
a tepertő kockákat is. Tovább főzzük, ha
kír egy kis vizet önthetünk alá. Ha fél
fővísbe van az isten adta, felengedjük
vízzel, oszt belé rakjuk a sárga ripát meg
a zőcsiget. Ne hagyuk ki belőlle a zeller
meg a zőcsig zőgyit se. Ízesícsük még
keminy maggal meg kicsi borssal is, oszt
következhet a kockára vágott kolompri.
Mikor majdnem kísz, belé rakhatyuk a kunok kedvenc betéttyit, a túró gombócot. Amit
gríbűl, tojásbúl, tehéntúróbúl kíszítettünk. A
gúlyást még után ízesíthettyük.
Hátosztán mikövetkezhet mán nem
más mint a tálalás utáni evís. Kenyírt is
adunk hozzá hadd teljen a has.
Íme az alapanyagok, mennyíséggel
együtt 30 főre számítva: 6 kg marhala
pocka; 30 dkg füstölt szalonna; 30 dkg ko
lozsvári szalonna; 70 dkg vöröshagyma; 1
fej fokhagyma; 30 dkg TV (tölteni való)
paprika; 30 dkg paradicsom; 10 dkg színes

paprika; 0,5 kg só; 0,5 kg sárgarépa; 0,5
kg zöldség; 20 dkg zeller; 2 kg krumpli;
30 dkg gríz; 10 db. tojás; 1 kg tehéntúró;
Köménymag és bors; Petrezselyemzöld.
*
Majd másnap Száraz bableves füstölt
oldalassal volt a főfogás, ezt kínálta a mi
iskolánk csapata. A desszert édes túrós
gombóc volt.
Mindkét ebéd nagyon finomra sikerült
a résztvevők egyöntetű véleménye sze
rint. Közöttük Négyfalu polgármestere
és alpolgármestere, akik gratuláltak a
diákoknak, felkészítő tanároknak és
szakácsmestereknek.
A két iskola igazgatói aláírták a test

1100 m magasságban a Poján pusztája.
Árvay József szerint Hétfalu helyneveiben a puszta köznév havasi rétet jelöl. A
Poján elnevezés körül még vita folyik,
hisz az egyik kézenfekvő magyarázat az,
hogy a román poiana, vagy szláv poljana
szavakból származik és havasi tisztást
jelent. Igen ám, de Hétfalu igencsak szá
mos havasi réttel, havasi tisztással büsz
kélkedhet, mégis más esetben sehol nem
jelenik meg a Poján név, Hétfaluban ezzel
a szóval nem képződött más helynév,
csak a Poján köve, Poján völgye és Poján
pusztája hármas az említett helyen. Nem
lenne talán következetes a helynévadás,
nem minden havasi tisztást nevezett el a

vériskolai megállapodást és ajándékokat
váltottak. A kisújszállási iskola ezenkívül két nagy könyvcsomagot is átadott
iskolánknak, amelyek egyike szakács
könyveket míg a másik az angol nyelv
tanulására használható tankönyveket és
munkafüzeteket tartalmazott.
Ezúttal is köszönünk nekik mindent,
örvendünk, hogy ránk gondoltak és
amint a testvériskolai megállapodásban is
leszögeztük, bízunk a hosszú távú együtt
működés sikerességében, amely mindkét
iskola és település érdekét egyaránt szol
gálja.
Az olvasóknak pedig ajánlom, a recept szerint próbálják meg elkészíteni
a Konok kunok gulyását, nem fogják
megbánni! Jó étvágyat!

nép pojánnak, vagy máshol kell keresni
a név eredetét?
A Poján pusztája nem havasi tisztás
többé. Valamikor az 1960-as években
fenyőfákkal ültették be, és mostanra a rét
fenyőerdővé változott olyannyira, hogy a
magas fák közül alig lehet észrevenni a ha
talmas sziklatömböt, amely mintegy 1400
m-en emelkedik a sűrű erdő fölé. A szik
latömb egy ülő kétpúpú tevére emlékeztet
leginkább. A mészkőszikla nyergébe elég
jól kitaposott ösvény vezet, innen viszont
csak a jobb oldali csúcs mászható meg, de
ez is meredekségénél fogva elég veszélyes.
Fentről gyönyörű kilátás nyílik a hétfalusi hegyekre, jól látszik a Rence, a Csuklyon, a Kelebucs, a Tóthpál-tető, a Paltin-tető, a Csukás, a Tészla, a Pergelt-tető,
a Kőba, de a barcasági medence is.
A Poján kövét (É 45,5810°; K 25,6788°;
1195 m) jelzett turista útvonalon lehet
megközelíteni, éspedig a Garcsin völgyéből a Bolnokra tartó piros háromszöget
követve. A Garcsin völgyéből a sorompón
felül, a Mozsár pataka medrében megy az
ösvény. Kiindulópontja: É 45,5780°; K
25,7041°; 812 m magasságban. Először
két nagy tisztásra érünk (itt a patak partján
szamócát lehet szedni), majd egyre sűrűbb
lesz az erdő, az ösvény hol a patak jobb,
hol a bal partján, hol egyenesen a meder
ben halad mintegy 3800 lépés (kb. 2,3

láttunk.
A Poján kövét a másik irányból a Bol
nok csúcsáról (É 45,5894°; K 25,6642°;
1210 m) lehet megközelíteni (ide akár a
székecskékkel is ki lehet menni). A Jég
barlanghoz vezető úton kell elindulni (kék
sáv, de megjelenik már a piros háromszög
is), majd letérni a Garcsin völgye felé, kö
vetve a piros háromszöget. A mintegy 3
km-es út a Pergelt-tető alatt vonul el egy
igen sűrű erdőben.
A Poján kövét azonban egy vadregé
nyes, lélegzetelállító oldalról is meg lehet
közelíteni. Alig vagyunk Négyfalutól pár
kilométerre, mégis a terep vadsága alig
engedi meg a turistáknak a behatolást.
Induljunk el Türkösből, a Malom-utcából,
és menjünk végig a Malom-árok mentén a türkösi Háttetőig (É 45,5882°; K
25,6925°; 1008 m). Ez a távolság mintegy
3 km. A Háttetőt elhagyva menjünk a Gar
csin völgye felé, míg megkerüljük a Sze
nes-bércet (É 45,5823°; K 25,6886°; 1159
m). Innen nyugatra egy meredek völgy
nyílik. A GPS-adatok alapján egyenesen
nyugatnak tartva, mintegy 1,4 km-re van
a Poján köve. Sajnos ez a kevesebb, mint
másfél kilométer olyan terep, hogy 3 óra
alatt alig lehet végigmenni rajta, mind
azonáltal vadsága, a természet páratlan
szépsége, a kiálló sziklaszirtek, amelyeket
meg kell kerülni magával ragad.
A völgy hirtelen emelkedik és torkolló
dik az erdőbe. Sokat kell mászni a száraz
avaron, a vízmosásos helyeken az agya
gos föld igen csúszós. Az utat megnehezíti
a számos kidőlt fa is, amelyeken hol át kell
mászni, hol alattuk kell átbújni.
Az erdőben sziklatömböket és kidőlt
fákat kell kerülgetni, a szarvasok járta
ösvény egy-egy vékony sziklapárkányon
halad. A növényzet elkápráztató: kos
borok, turbán liliomok, harangvirágok
lengedeznek a lágy szélben. A naposabb
oldalakon bodza, áfonyabokrok, málna,
szeder található.
A nyugati egyenes irányt ritkán lehet
tartani, sok a kerülőút. Egy meredekebb
oldalon nem lehetett beereszkedni, balra
kellett kerülni, így értük el a Mozsár-pa
takot, majd jobbra visszakerülve jutottunk
el a Poján-kő alá.
Visszafele már nem vállaltuk a vadregé
nyes ösvényt, a patakot követve a Garcsin
völgyébe mentünk. Alig egy óra alatt már
el is értük a főutat.
A táj vadsága vonzza a kalandra vágyó
kat, így talán érdekes lenne a Hétforrástól
jobbra is megkerülni a Szenes bércet, vagy
a Sáros út árkán felmenni a Pergelt-tetőig
és onnan beereszkedni a Poján-kőhöz.
A mészkőszikla szépsége és a táj vará
zsa talán azt is megkövetelné, hogy egy
létrás utat építsünk ki a Poján kövén, hogy
a fent létesített kilátóról mindenki meg
tudja ezt csodálni.
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Hochbauer Ferencné Gáspár Sára

Emlékeim az egykori Brassói
Református Leánygimnáziumról

(Folytatás előző lapszámunkból.)
Télen és tavasszal megszínesedett napiren
dünk. Télen, akárhogy csikorgott odakint, az
önként jelentkezőket szombat esténként kivitte az igazgató a postarétre rodlizni. (APostarét
a Kolostor utca végétől Brassó-Pojána felé
vezető emelkedő). A bentlakásnak volt
néhány 2–3–4 személyes szánkója azokkal
siklottunk le a dombocskán 4–5-ször. Az
igazgató, hogy minél többet lehessünk friss
levegőn, az iskola udvarán jégpályát készített.
Sokat korcsolyáztunk.
Tavasszal, alig melegedett kissé az idő, a
jelentkezőket hajnali öt órakor felköltötték
és az igazgató megsétáltatta őket. Brassó
környékén. Voltunk a Cenken, a Rakodóban,
(ma a Cenk mögötti lakónegyed), a Vár
téren, a Fellegváron, a Salamon-sziklánál.
Természetesen mire az órák megkezdődtek,
vissza is jöttünk, sőt meg is reggeliztünk.
(Dupla reggelit kaptunk, hisz a séta után
rettentő éhesek voltunk). Nagy érdeme az
igazgatónak, hogy szombat és vasárnap
délutánokon kisebb kirándulásokra vitt, így
kedveltette meg velünk a természetjárást.
Ezeken a rövid kirándulásokon jártuk meg
a Piculát, Függőkövet, Postánát, Ó-Brassó
környékét, Bolnokot, Malomdombokat, a
Brassót körülvevő szép vidéket.
Az első évharmad vége felé kezdtünk
készülődni a mikulás-esti ünnepségre. Ezen
szavalatokat, párbeszédeket, egyfelvonásos
színdarabokat adtunk elő, énekeket, tánco
kat (Ördög-táncot). A próbákat csak az illető
szereplők látták, hallották, mindenki csupán
azt, amiben szerepelt, a másoknak titok volt.
A szervezés néhány ügyes negyedikes és kereskedelmista dolga volt. Tanárok, felügyelők
beavatkozását egyáltalán nem fogadtuk el, a
teljes műsort mi állítottuk össze. A szükséges
fiúruhákat vagy esetleges kellékeket a kinnlakók szerezték be és kölcsönözték nekünk. Az
ördögtánckor nem kellett semmit kérnünk,
megvolt mindnyájunknak a fekete harisnya,
tornanadrág, blúz. Két katedra alatti pódiumot
összetaszítottunk, ez volt a színpad. Előtte a
fürdőszobai függönnyel.
Az előadásra meghívtuk az igazgató bá
csit, tanárainkat, a felügyelőket, természe
tesen hivatalos volt minden bentlakó. A kis
tanulóban állt a színpad, a hosszú asztalok
helyébe székek kerültek. Háromszori csen
getés után kezdődött a műsor, amelynek
befejezésével megérkezett a Mikulás (az
egyik növendék volt), hosszú piros kabát
ban, fején hegyes sapkával. Egyik kezében
levelet, másikban virágcsokrot tartott. Két
ördögfióka követte, csomagokkal tele nagy
kosarat cipelve.
A Mikulás bácsi pár szóval köszöntötte
a megjelenteket, leült az előkészített karos
székbe és hangosan felolvasta a levelet, ami
nem volt más mint a bentlakók névsora,
felsorolva benne kinek-kinek viselt dolgai.
Aki rendetlen volt, elhanyagolta holmiját,
összeirkálta könyveit, nem szeretett hideg
vízben mosdani, feleselt, szájalt – ugyancsak
megkapta a magáét a kosárból kiemelt cso
magja mellett. (nekem pl. azt rótta fel, hogy
szeretném, ha a reggeli ébresztő csengőt
elvinné a macska).

(A jó barátok megajándékozták egymást:
este titokban apró ajándékokat, csoki-mi
kulást dugtunk a barátnő párnája alá, aki
lefekvéskor örvendezve találta meg).
A másodi évharmad nagy eseménye volt,
hogy a katolikus leánygimnáziumtól (zárdától)
iskolánk meghívást kapott színi előadásokra.
(A címe Az idegen leány, a Külföldi leány –
ilyesmi volt).Ameghívást viszonoztuk, meghívtuk a „zárdistákat” egy gyerek-operába a
Pillangó-ra, amelyet énektanárnők tanítottak
be. Az előadást a nemrég épült református
felső-kereskedelmi iskola dísztermében
tartottuk. (Ez volt a tanévnyitó és évzáró
ünnepélyeink helyszíne is, mert a leánygimnáziumnak nem volt megfelelő helyisége.) Itt
voltak tanáraink is. Fel volt szerelve a terem
bordásfallal (svéd létra), hosszú „padkákkal”,
nyújtóval, korláttal. Előadások, évnyitók,
évzárók, iskolai ünnepélyek alkalmával
székeket, padokat vittek be.
Színpada, öltözője mutatta a terem kettős
rendetetését.
(Kitérő-mementó: Akereskedelmi iskola
épülete, mely a brassói magyarság verej
tékéből emelkedett, ma valamilyen egyetem.
Kaptunk-e érte kárpótlást? Nem tudom. Az
egykori Kós Károly stílusban épült, lerombolt
református templom és a mellette levő elemi
iskola helyett valahol a ló-piac felé kapott a
református egyház épületet, azt hiszem, ma
is ott tartják az istentiszteletet. A templom és
iskola helyén épült a mostani Aro-Palace.)
Tovább folytatom iskolai éveim beszá
molóját. Lezajlott a harmadik évharmad,
izgalmas dolgokkal súlyosbítva. Sokat ta
nultunk, sokszor ismételtük át nemcsak az
évharmad, hanem az egész év tananyagát.
Nemsokára következtek a vizsgák. Első
gimnáziumban három tantárgyból (magyar,
román, számtan), másodikban ezeken kívül
franciából is vizsgáztunk. Harmadikban hoz
záadódott a fizika, kémia. Negyedikben ab
szolváló vizsga volt, valamennyi tantárgyból,
román tanügyi biztos jelenlétében. Nem volt
könnyű dolgunk.
Lezárult egy iskolai év. Utána kevés anya
gi hozzájárulással, iskolai kirándulásokon
vehettünk részt.Amikor III. osztályos voltam,
a Duna-deltába vezetett az út. Hajóval mentünk a Dunán Valcovig. Visszafele vonattal
jöttünk, a Kárpátokon keresztül. Következő
években a Prahova völgye volt az iskolai kirándulás színhelye:Azuga – a sörgyár megtekintésével, Buşteni (papírgyár volt itt), Sinaia.
Itt a királyi kastélyt sajnos csak kívülről láttuk,
belülről nem tekinthettük meg, mert a királyi
család éppen ott tartózkodott, az őrség nem
engedett be. De gyönyörködhettünk a Bucegi
hegység hótól csillogó ormaiban, ez talán
több volt a palota fényes termeinél.
Íme, leírtam mindazt, ami egykori isko
lámról, diákéveimről eszembe jutott. Sok-sok
év múlt el azóta, sok minden már feledésbe
merült, de a sok emlékből talán akad olyan,
ami a mai diákok életét is megszínesítheti.
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
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Eperjes és a barcasági
magyar értelmiség

A 90-es évek elején, amikor a hétfalusi
magyar iskolák történetével huzamos időn
keresztül foglalkoztunk, dr. Binder Pál hívta
fel figyelmemet Eperjes evangélikus műve
lődéstörténeti szerepére. Rangját főként az
1667. október 18-án megnyitott evangélikus
főiskolájának köszönhette. Az evangélikus
magyar ifjúság ettől kezdve Győr, Sopron,
Késmárk, Pozsony mellett itt is európai színvonalon tanulhatott. Közismert nagyjaink közül gróf Thököly Imre fejedelem tanult falai
között és 1816–1819 között Kossuth Lajos.
„1816 szeptemberében Kossuth Lajos
Eperjes városában folytathatja tanulmá
nyait. Lajos meg is hálálta a beléje fektetett
bizalmat.Az első évtől kezdve itt is remek ta
nuló. Szónoki képességeinek kibontakozása
itt indul – a retorika egyik kedvenc tantárgya,
több nyelven tanul nagyhatású beszédeket
mondani, ami később az egyik erőssége lesz.
Persze még nem tudta, hogy ezt elsősorban a
politikában fogja kamatoztatni – apja nyomait követve ügyvéd, mégpedig nagyon híres és
sikeres ügyvéd akar lenni. Mivel az evangélikus gimnáziumban minden latinul történik,
a városban pedig magyarok alig laknak,
mindenki németül és szlovákul beszél – hát a
latin és a német attól kezdve már anyanyelvi
szinten megy Kossuthnak. Persze a magyar
diákok tüntetően magyarul beszélnek, ma
gyar irodalmat olvasnak, és nem akarják
tudomásul venni, hogy az ország kétharmad
részében nem is magyarok élnek. Igazából
tisztán magyarul csak a falusi jobbágyság,
vagyis a parasztok beszélnek, a polgárok,
a kézművesek nagyobb része német vagy
szláv vagy más idegen eredetű. Aminthogy
hiszen Weber Karolina, Kossuth anyja sem
magyar származású volt... Meg kell tanulnia
tisztelnie a másságot, mások más vallását,
nyelvét, származását, gondolatait, terveit.
Nem könnyű lecke ez a leendő ügyvédnek,
még nehezebb a leendő államférfinak. 1819
június elején, a tanév végén kapta kézhez
az akadémiainak is nevezett oklevelet. A fiú
még nem volt tizenhét éves, de tanulmányai
javán már túljutott.” – írja a nagy államférfiról
népszerű könyvében Steve Nording.
Akollégium az ország egyik meghatározó
szellemi műhelye lehetett.

A 19. század végére a teológia és jog
mellé tanítóképzővel egészült ki az 1918-ig
virágzó intézmény. A hétfalusi iskolatörténe
tet ez az időszak érdekli, mivel – noha nem
volt szerencsém Eperjesen kutatni – iskolai
értesítők tanúsítják, hogy 1892-től 1918-ig
több barcasági magyar tanult itt: 1892–1894:
Fejér Sándor (született Hosszúfaluban 1876ban), 1892–1895: Háger András (született
Brassóban 1871-ben), 1893–1896: Kelemen
Ödön (született Hosszúfaluban 1878. június
26-án, apja tanító, a felső népiskola III. osztályát Hosszúfaluban végezte), 1894–1898:
Mátis János (született Ó-Sáncon 1879.
március 6-án, apja erdőőr, a felső népiskola
III. osztályát Hosszúfaluban végezte, 1895.
december 30-án váltóláz miatt haza távozott),
1886–1890: Nem iratkozott senki a Barcaságról az Eperjesi Kollégiumba, 1900–1901:
Horváth Béla (született 1884. december 1-jén
Barcaújfalun), 1902–1905: Jani János (született 1887. december 26-án Hosszúfaluban),
1903–1905: Sánek Péter (született 1887.
október 30-án), 1904–1908: László Mihály
(született 1888. szeptember 4-én Apácán),
1905: Magdó János (született 1886. május
13-án Hosszúfaluban, a tanítóképző II. osztá
lyátSzékelykeresztúronvégezte),1905–1909:
Stefani Gyula (született 1890. május 15-én
Brassóban), 1911–1912: Tóth Kálmán (Tat
rangon született 1891. június 15-én, 1912.
február 10-én eltanácsolták a kollégiumból),
1912–1915: Bohus László (Apácán született
1894. július 6-án), 1913–1914: Giró-Szász
András (Türkösön született 1899. február
27-én), 1914–1918: Gödri János (Türkösön
született 1900. május 27-én, felvették a IV.
osztályra előkészítő tanfolyamra, besorozták
katonának, képesítést szerzett magyar nyelvű
elemi népiskolai tanításra), 1914–1918: Sterns
György (Földváron született 1899. március
1-jén, besorozták katonának 1917. október
14-én, képesítést szerzett német nyelvű elemi
népiskolaitanításra),1915–1918:Zathureczky
Dezső (Barcaújfalun született 1899. augusztus
5-én, ifjúsági egyesületi titkár, ösztöndíjas,
hadba vonult 1918. március 15-én, képesítést szerzett német nyelvű elemi népiskolai
tanításra)
(Folytatása a 4. oldalon.)

Az 1916/17-es tanév órarendje
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Az V. Barcasági Néptánctalálkozó mellé M a g y a r - t ö r ö k t e s t v é r i s é g
(Folytatás előző lapszámunkból.)
Tánc kezdéskor csak a legények álltak
fel egymás mellé sorakozva. Minden tánc
mulatságot a görög eredetű román tánc, a
brîu nyitott meg és zárt. Neve lényeges
elemének nevéből fakad, ugyanis a legé
nyek egymás öveit tartva fogództak össze.
Erre csárdás következett. Ennek a kezdetén
a muzsikusfogadó legények a szomszé
dos udvarokra távoztak, ahol színpompás
viseletben várták a lányok, hogy táncba
vigyék őket. Közülük egy-egy legény ket
tőt-hármat is kézen fogva vezetett a tánc he
lyére, s addig mentek vissza a lányok után,
ameddig mindeniket át nem vezették. A
tánc színhelyén rendszerint a lányt kedve
se vette át az átvezető legénytől. Estefelé a
fiatalabb menyecskéket is bevitték a táncba
férjeik engedelmével, miután már ezeknek
is joga lett táncolni.
A táncrendben magyar és román táncok
váltakoztak. A divatos román táncok az em
lítettek: a brîu, a hora, a sârbeasca/sîrba és egy
a csárdáshoz hasonló páros tánc, melyben a
párok kezükkel összefogódzva táncolnak.
A polgári táncok közül polkát és keringőt
jártak. Leggyakrabban a csárdás lassúbb és
gyorsabb változatait. A 19. század végén
divatossá vált a csűrdöngölő. (Érdekesen rögzíti ezt a táncrendet a 19/20. századfordulós
hétfalusi magyar népmese. A hétfalusi magyarok táncai iránt érdeklődőnek is szíves
figyelmébe ajánlom Horger Antal 1908ban kinyomtatott itteni népmesegyűjtését.)
A kiegyezés után felgyorsult a hétfalusi
magyarság életében is a változás. A 20.
század elejére már kimaradoztak a gu
zsalyosok, végleg elhalt a Négyfaluban a
borica, átalakult a lakodalmak táncrendje,
zenekarok cserélődtek . Leszűkült a vasárnap délutáni táncmulatságok táncrendje is.
A századfordulós helyzetet rögzíti Bálint
András:
„Vasárnap délután vecsernye után már
össze sereglettek a bokrétás legények és a
muzsikusok rázendítettek a szîrbára, me
lyet mindannyian fiatalos tűzzel és nagy
ügyességgel jártak a leggyakorlottabb
legény vezényszavai mellett. A szîrba
román tánc, de ahogyan a csángó ifjak
lejtették, az nagyon sokba megkülönböztette attól. Ugyanis mint katonaviseletek a
csuklógyakorlatok egy részét belevitték a
táncba. De feltaláljuk benne a boricatánc
különböző figuráit is. A csángó legények
szîrba-tánca Szén Mihály bácsfalusi gazda,
volt vezető legény elmondása szerint a kö
vetkezőképpen folyt le: «15–20 a táncban
nagy ügyességre szert tett legény vállon
átkarolva egymást járta a táncot, élen a ve
zetőlegénnyel. Körben táncolták a szîrbát
mindaddig, amíg a lépések összevágtak.
Ekkor a vezető felhívására, hogy: Helyben!
a lábukkal felváltva érintették a földet.
Arra a vezényszóra, hogy Könnyecskén!
magasba való szökelléssel szîrbáztak, s
mondhatni, hogy a lábuk alig érintette a
földet. További táncolás közben hangzott
fel az, hogy Egyet vissza! mire a legények
egy táncmozdulatot tettek visszafelé s jobb
lábukat egyszer a földhöz ütötték. Kettőt
vissza! Térdeld meg! vezénylésre két lé

pést táncoltak vissza, majd jobb lábukat
hátranyújtva térdet hajlítottak s azután
háromszor vertek lábukkal a földre. Egyre
hevesebbé vált a tánc. Nem volt jól méges
úgy! Vezényszóra megismételték az előbbi
figurát. S Hármat vissza, négyet vissza, ötöt
vissza stb. Felhangzása után a vezényelt
számú lépés tették vissza s Rakd meg! vezénylésre jobb lábukkal előbb kettőt s reá
hármat ütöttek a földre. Lábat fel! kiáltásra
a zene ütemeire lábaikat felváltva a magasba előre lendítették. A vezető legény Tovább! szavára a szîrba lépéseivel folytatták
a táncot. Guggold meg! vezényszóra térdet
mélyen hajlítva járták a táncot, s a fárasztó
szakasz után befejeződött a legények szîrba-tánca. Ezalatt a leányok díszes ünneplő
ruháikban felvonultak és a szomszédos
házak kapui mögé húzódtak. A szîrba tánc
után felcsendült lassú csárdás hangjaira a
legények a leányok után mentek, s csak
hosszas unszolás után sikerült a szemérmes és szégyenlős leányokat betépni a
táncba. Ekkor már a falu népe körülvette
a táncteret, s gyönyörködött a szépen táncoló párokba. (...) Emelkedett hangulatban,
nemegyszer hangos nótaszóval folytatódott
a vigalom. A legfiatalabbak a tánc szélében
gyakorolták a táncokat.Amikor a mulatság
a végefelé következett, a muzsikásfogadó
legények a hórát húzatták, hogy felszedjék
a táncdíjat. A hóra szintén román nemzeti
körtánc, amely igen alkalomszerű volt erre
a célra. A hórát minden táncoló köteles
volt járni. A muzsikusfogadó legények a
kör belső részén szedték össze a költségek
fedezésére szükséges pénzt. Ezután ismét
egy ropogós csárdás következett. Amikor
azután a csorda hazatérőben volt a legelőről
még egy-két táncot lejtettek és mindenki
sietve tért haza otthonába.»”
Kiemelem, hogy a hétfalusi magyarok
tánc-szokásairól van szó! Annak ellenére,
hogy feltűnően fontos szerepe van néhány
román (hóra), illetve románok is járta
táncnak (sîrba, brîu). Említettem a hóra
táncrendi szerepét, a sîrbáról pedig hangsú
lyozom ennek változat jellegét, s mint ilyen
a román kutatók számára sem érdektelen.
Úgy tűnik, hogy a 19–20. századi hétfalusi
magyar népi kultúraváltozatban a táncban
erőteljes volt a román hatás.
Ahétfalusi tánchagyománynak ezt a sza
kaszát a világháborúk zárták.Akettő között
még mutatkozott némi pezsgés, s bizonyta
lankodva, de mutatkozott már kialakítható
hagyomány, melyet az impériumváltás, az
erőltetett iparosítás, majd a rendszerváltás
erőteljesen korlátozott.
A mostani egy új szakasznak tekinthető.
A pódium-korszak, a mutatvány-korszak,
a „Megéneklünk-Románia”-korszak bizo
nyos megnyilvánulásokon folytatódik, de
különösen a Bokréta Együttesnek köszön
hetően egészséges népi táncmozgalom van
kibontakozóban. Ebben a mozgalomban
fontos szerepe van annak, hogy az Apáczai
Csere János Közművelődési Egyesület 5.
éve rendszeresen megszervezi a Brassó
megyei tánctalálkozóját. Köszönjük Házy
Bakó Eszternek és a mostani találkozó
megszervezésében neki ebben segítőknek.

Fontosságban ezután következik Hétfalu
Türkös falva, ami a magyar-török népek
ősi kapcsa. Ez a névazonosság megtalálható
Kassa körül, nevezetesen Torkos (48° 35’
00” N, 021° 32’ 00” E), Torkos és Törkös
is családnevek, Horvátországban Primors
ko-Goranska Županija,Turkovska Podgora
(45° 30’43” N, 014° 43’54” E). Hasonlóan:
Tűrchűt (Afganisztán 37° 25’11” N, 070° 41’
17” E), Trikkunnapuzha, Turcunapulli (India
09° 15’ 00” N, 076° 25’ 00” E), Turculeşti
(Havasalföld 44° 50’00” N, 025° 03’00” E),
Turkou Enneri,TurcuWâd (Csád 22° 06’00”
N, 016° 28’ 00” E), Törökága (Cracul Tur
cului, Krassó-Szörény 44° 50’ 58” N, 021°
35’ 37” E). A Türkös, illetve Türkösi Hét
falun kívül a Kárpát-medencében is elterjedt
ősi családnév. A Türk, vagy türök, szaruból
csinált hangszer. Türköl a kanász, a tehén
csordás. Némely helyeken divatos, cseresz
nye vagy meggyfából fúrt hosszú pásztori
síp. Türkölnek a bikák, a szilaj tulkok türkölik
egymást. A Türkös az egyszerű, a közép-á
zsiai turk, turáni, türk magnépek nemzetsé
geinek nevéből: Türk-ős. Megemlítve, hogy
a türk = tűzrakó népeket jelent, miként minket
is tűzimádóknak ismertek.Atörök ugyaneb
ből a magyarnyelvű úrnépi kultúrából ered,
csak egy mélyebb magánhangzós kiejtéssel.
Mégpedig a türk népek muzulmánok általi

elfoglalásával eltörökösödő nyelvjárásában.
A valódi török nyelv majd csak a Kr.u. ezer
körül alakult ki, amikor Árpád nemzetségei
már régen itt laktak a Kárpát-medencében.
Hiszen Turkia vagy Türkiye = Törökország
pontosan kifejezi, hogy ómagyar népességek
erőszakkal muzulmán hitre térített népcso
portjai. De eredhet a T = teremtő + körök
= Napisten népe összetételből is, de így is
muzulmán elnyomással-az előtte lévő római
és bizánci elnyomatást most nem emlegetve.
A török népnév kialakulásához még egy
adalékot tennék hozzá. Mégpedig a török
és az örmény névhasonlóságban az -ör = őr,
olyan népcsoportok, akik őrizték, védték a
mennyei úrnépek államait. Ebből adódik,
hiába foglalták el az asszír eredetű szemita
Szeldzsuk-ogúzok katonai ereje az örmények
(hun népcsoport) és Anatólia jelentős úrné
pességeit, hasonlóan, mint a székelyeknél
(azok is a hunok szék-hely-őrző királyi tes
tőrsége maradványai), az örmények nehezen
fogadták el a szeldzsukok hatalmát. Ennek
egyik utolsó eredménye az I. világháború
alatti örmény népirtások, vagyis a végleges
leszámolás a törökök felől a még ősi szabad
ságvágyukat ismerő örmények felett. Ezzel
is bizonyítva, az ör = kör, kör-őrző, mint a
Napország népeinek közös eredetét. Örkő,
Ör-kő Sepsiszentgyörgy egyik ősi része.

Hochbauer Gyula

Eperjes és a barcasági
magyar értelmiség

(Folytatás a 3. oldalról.)
1915–1918: Geyer Géza (Brassóban szü
letett 1900. január 22-én, az 1916/17-es tan
évben lakbérelengedést élvez, felvették a IV.
osztályra előkészítő tanfolyamra, besorozták
katonának, képesítést szerzett magyar nyelvű
elemi népiskolai tanításra), 1916–1918:
Szabó László (Apácán született 1901. július
1-jén, az 1916/17-es tanévben lakbérelengedést élvez, első évesként az ifjúsági egyesület
könyvtárosa), 1916–1918: Pajor Árpád
(Zajzonbam született 1901. július 5-én, lak
bérkedvezménnyel vették fel az intézetbe,
ifjúsági egyesületi titkár), 1917–1918:
Sipos András (Bácsfaluban született 1901.
november 29-én, ösztöndíjas), 1917–1918:
Rozsondai József (Krizbán született 1902.
május 5-én, tanév közben kimaradt), 1917–
1918: Deák Szilárd (Romániában született
1903. január 21-én), 1917–1918: Kiss Lajos
(Türkösön született 1902. január 14-én),
1917–1918: Barkó András (Bácsfaluban
született 1902. november 23-án).
Huszonnégy tanító! Az akkori Barcaság
magyar anyanyelvű népessége viszonylatá
ban sem elhanyagolható. Nemcsak magyar
pedagógusként, hanem vidéki magyar
értelmiségiként sem. Pedagógusi és értel
miségi szerepüket megalapozta az eperjesi
evangélikus iskola szellemisége. Ők az ott
elfogadott értékrendet továbbították azokban
az iskolákban, amelyekbe tanítani kerültek.
A tantárgyak alapján – még a tantervek
ismerete nélkül is – kialakíthatunk egy képet
magunkban az Eperjesen végzett tanítók
szakmai felkészültségéről, műveltségéről,
nevelői alkatáról. Gondolom, még az a Ká

nyádi Sándor sem utasítaná el az eperjesi
képzőt mint európai iskolát, aki kiemeli az
ének/zene, testnevelés, nyelvtanulás szerepét
a nevelésben. 5–6–7–8 órás volt egy-egy
tanítási nap, de a hosszabb napokon kötelező
volt az ebédszünet. A szerdai játékdélután, a
szombati karének, de a közbeiktatott rajz,
torna, szépírás, ének, hangszeres zene (harmónium, hegedű, orgona) oldotta az órarend
töménységét. Már maga a tanítási rend jellemformáló is volt. A szlovák a német nyelv
mellé nemcsak politikai meggondolásból
került, hanem egymás megismerésének
hasznos eszköze lett. A bírálat nemcsak szónoklattani műfajként volt lényeges, hanem
civilizált véleményformálásra is szoktatott,
s arra késztetett, hogy értékelésre készen
figyeljünk egymásra. Nemcsak hangoztatták
a játék jellemformáló lehetőségeit, hanem kiemelt óraszámban: mind a négy évfolyamon
heti három órán működtették is.
Nagyszüleim ifjabb tanítótársai voltak az
előbbi névjegyzékben felsoroltak: más kul
túrán nevelkedtek mint az 1918 után sarjadó
pedagógus nemzedék (hát még az 1944/48
utáni!). Közülük keveset volt szerencsém
személyesen ismerni, de otthonosak vol
tak nagyanyám történeteiben, s néhányan
édesanyám elbeszéléseiben is.
Azt nem állítom, hogy teljes oktatási
rendszerünk hebehurgya, de azt igen, hogy
ahányszor valami a mi jelenlegi iskolánkban
sikerül, az az ő egykori iskolájukból hidal
felénk. Ha lehetne, havonta legalább egy
módszertani körre meghívnám őket! Még
sikeresnek tűnő iskoláinkban is volna mit
tanulni tőlük.
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