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Hétfalusi tekepályák
Már az ókori Egyiptomban is létezett
tekézés, a legkorábbi leletet 7 000 éve
egy piramis maradványai között találták,
majd a görögök is átvették e sportot, de
ehhez kapcsolódik a hunok ismert kődobó játéka, amit a germánok is örököltek.
Az első írásos forrás a tekézésről Hugo
von Trimberg (1260–1309) thauerstadti
iskolaigazgató tollából ered, akinek „Der
Renner” című, mintegy 27 000 strófás
költeménye a legrégebbi forrásmunka. A
golyót dobták, gurították a célul szolgáló
bábu felé, a játékosok kézzel-lábbal irányítva próbálták a golyó útját befolyásolni, sajnos a nehezen elviselhető vereség
verekedéssel végződött. A XIII. századi
dokumentumok szerint a játék kedvelői
a nép soraiból kerültek ki, és általában a
szabadban játszották népünnepélyeken,
vásárok, búcsúk, lövészegyleti ünnepségek alkalmával. A XIV. században a vendéglősök rájöttek arra, hogy a tekejáték jó
üzlet, ezért a kocsmák mellé egyre többen
építettek kezdetleges tekepályát, amiket
ekkor még kuglinak nevezték, a német
kugel szóból, ami gömböt, golyót jelent. A
golyót eleinte kemény földön gurították,
majd agyagréteggel döngölték egyenesre
a pályát. A dobótér helyére idővel tölgyfapalló került, a nyitott helyeket lugasokkal
díszítették, majd a nyitott pályákat lefedték. Magyarországon, már a középkorban
is használták a teke kifejezést. Így hívták,
azt a kőgolyót, melyet harci eszközként
használva az ellenségre gurítottak ostrom
közben a vár faláról. Mátyás udvarában
szintén kedvelt játék volt, az akkori szabályok nagyon eltértek a maitól. Mátyus
István orvos, az első magyar testnevelési
szakíró, aki a XVII. században a kedvelt
népi játékok között említi a csürök vagy
más néven tekejátékot. Lipót császár
rendelete 1642-ben tiltotta a tekézést
Magyarországon is, de, mint a népi játékok tilalma, nem bizonyult hatásosnak.
Erdélyben a kocsmalátogatási tilalom
fenntartásával, a református iskolákban

a diákoknak engedélyezték. A tekézés
igazi fejlődése a XIX–XX. században
indult meg Németországban, majd utána
az Osztrák-Magyar Monarchia országaiban. 1934-ben négy budapesti klub életre
hívta a Magyar Tekézők Szövetségét, és
az 1936-os berlini Olimpián 16 ország
részvételével már szerepelt a teke.
A brassói szász vendéglőipar már ren
delkezett tekepályával, ahová a hétfalusi
munkások is szeretettel jártak. A század
fordulón, az 1900-as években alakultak
Hétfaluban a tekepályák.
Bácsfaluban, az evangélikus templom
melletti kultúrotthon rendelkezett egy
kocsmával, és hozzátartozott egy nyári te
kepálya. Ez községi-tekepálya volt, hisz
Bácsfalu tulajdonát képezte. Az 1920-as
évek végén, ezt a kocsmát és a hozzá tar
tozó tekepályát a Molnár család bérelte,
1936-ig. A bácsfalusi tekecsapat oszlopos
tagja volt Szén Árpád, aki írnok volt a
községházán, és testvére Szén Mihály,
akinek a brassói Katolikus Főgimnázium
végzőseként az új impérium érettsé
gi törvénye miatt az 1930-as években
nem sikerült az érettségije. Állás nélkül
tengődött, majd a bécsi döntés után Ma
gyarországra távozott, itt leérettségizett és
elvégezte a Mezőgazdasági Akadémiát,
ahol a tatrangi Mezei Sándor évfolyam
társa volt, aki Csombord híressége lett.
Szén Mihály közben kitűnő eredménnyel
abszolválta a tiszti iskolát is. Kolozsvár
visszatért az Anyaországhoz. Horthy
Miklós kormányzó ünnepi bevonulásán,
Szén Mihályt érte az a nagy kitűntetés,
hogy elsőként léphetett Kolozsvár utcájára a bevonulás élén, hisz ő vitte Ma
gyarország zászlóját. A szovjet frontra
került, Ukrajnában hősi halált halt. Kitűnő
tekéző volt Veres Jóska is. A csapathoz
tartozott Magdó András felszegi tanító
is, aki szintén a szovjet fronton hallt meg.
A kemény, de főként ellenséges román
érettségi törvény miatt, halomra buktatták
a magyar fiatalokat. Id. Kiss Béla testvére,

A Hirscher tekepálya pályaavató kupái, 1937. szeptember 5–12.
Kiss András szintén a brassói Katolikus
Főgimnázium végzőse volt, de neki sem
sikerülhetett az érettségije. Ezt Magyar
országon tette le, majd magyar irodalom
tanár lett, és a II. világháború után hazajött
Tatrangra. Innen sokadmagával Bánátba
kerültek, ő Gyorokra. Máthé János a
fentiekhez tartozott, de őt Fülöp János
Ausztiába küldte Villach városába Bib
liaiskolát végezni. A második világháború
során a 37-szer bombázták a várost, ami
300 embert ölt meg és az épületek 85%át elpusztította, ő túlélte. Krizba lelkészét
Szekszty Kálmánt a vasgárda üldözte,
ezért jobbnak látta visszaköltözni Felvi
dékre. Helyére Máthé Jánost hazahívták,
és Nikodémusz esperes kinevezte papnak.
A világháború alatt ahhoz, hogy a népét
mentse, még örömlányokat is kellett szál
lítson vagy a német, vagy az orosz tisztek
nek. Bálint Mihály apja állandóan azzal
piszkálta, hogy nincs egyetemi végzett
sége, ezért Békéscsabán leérettségizett,
majd id. Kiss Béla jóvoltából Enyeden
elvégezte a Teológiát. A bécsi döntés után
a román kormány is engedékenyebb lett,
és 1941-ben országos szinten újra lehetett
magyarul érettségizni. A fenti tekepálya
alapembere volt Szén Mihály, aki a Ro
mániához csatolt Hétfalu első bírója volt
1921–1928 között. A Bácsfalu községi
vendéglő és tekepálya utolsó bérlője Már
tis András volt, aki 1940-ig működtette. A

világháború után megszűnt minden, majd
államosították.
Bácsfalu másik ismert helyisége a
Pîndruşi-féle kocsma és tekepálya volt,
az Istók János (Kanális) utca felső részén,
az ortodox keresztnél, ami az 1910–1940es évek között működött. A hangulattól és
a társaságtól függően, a másik tekepálya
játékosai is szívesen kugliztak itt. Szén
Mihály az impériumváltás után Hétfalu
első bírója volt 1921–1928 között, ő itt
törzsvendégnek számított, 1928-tól Hét
falu őt követő parasztpárti bírója Vasile
Chiroce is itt szeretett játszani. Chiroce
jó kedvében elszavalta Petőfi Sándor
összes költeményét, de sajnos a magyar
ság számára megosztó szerepe volt, így
a következő választáson a többségben
magyar Hétfalunak nem magyar, hanem
ő lett a bírója. Később Bodzafordulónak
is szolgabírója lett. Hétfalu elöljárósága
is szeretett itt múlatni, többek közt a
bácsfalusi Keszler Ede. Ide járt Dacu
is, aki Csernátfalu utolsó jegyzőjeként
asszisztált az egy szekérnyi községi
irattár Brassóba szállításánál. 1950-ben
a község megszűnt, Săcele névre keresztelték, Dacu nemsokára eladta a Csernátfalu-Egerben levő házát és elköltözött.
Săcele település már volt az országban, az
egykori görög Histria városától 12 km- re
délre helyezkedik el Dobrudzsában.
(Folytatása a 3. oldalon.)
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130 éves a Brassó megyei magyar nyelvű óvodai oktatás
Magyarországon 1828-ban (legelő
ször Angliában szerveztek kisdedóvókat
1819-ben), tehát két évvel hamarabb
mint Bécsben, gr. Brunszvik Teréz Budán
megalapította az első óvodát, az Angyal
kertet. Brunszvik Teréz (1775. július 27.
– 1861. szeptember 23.) az első magyar
óvodák megalapítója. Nevelési elvei
Pestalozzi hatására alakultak. 1828-ban
megszervezte az Angyalkertet, 1829-ben
a cselédiskolát. 80 óvodát létesített. Teleki
Blankával közreműködve létrehozták az
első magyar nőnevelő intézetet. Valószínű, hogy ő állította az első karácsonyfát
Magyarországon 1824-ben.
Brassó első óvodáját Brassó-belvá
rosban szervezte a szász evangélikus
egyház 1869-ben. Ez magánóvodaként
működött.
A Brassó megyei magyar óvodai ok
tatást Trefort Ágoston vallás és közokta
tásügyi miniszter indította el azzal, hogy
ideküldte 1882 augusztusában Szathmáry
Károly kisdedóvói kormánybiztost, hogy
nyári menedékházak szervezését kezde
ményezze. Ezzel a csángó községekben:
Hosszúfaluban, Csernátfaluban, Türkö
sön, Bácsfaluban, Tatrangon, Zajzonban,
Barcaújfaluban, Krizbán és Apácán va
lóságos óvodaalapító mozgalom indult.

Előadásokon népszerűsítették a lakosság
körében az óvodát, s gyűjtéseket is
szerveztek beindításukért. Az evangélikus lelkészek közül különösen Borcsa
Mihály (Bácsfaluban) és Kiss Árpád
(Csernátfaluban), Deák Sándor (Türkösön) támogatták a mozgalmat, a tanítók
közül pedig Bartha Károly (Tatrangon),
Szemerjai Károly (Krizbán), Gyurka József (Csernátfaluban); a községi jegyzők
közül Domokos István (Bácsfaluban),
Szabó László (Barcaújfaluban). Ilyen
helyi támogatást erősített több egymást
követő tanfelügyelő akarata: a Réthi
Lajosé, a Koós Ferencé és a Kakujay
Károlyé.
Koós Ferenc így vall az óvodákkal
kapcsolatos munkájáról: Tíz év alatt
annyit dolgoztam, fáradtam a kisde
dekért, hogy ez tanfelügyelői működé
semnek leglényegesebb részét képezi úgy
megyénk magyar községeiben, valamint
1885 óta itt Brassó városában is.
A kisdedóvás itt Brassó vármegyében
alapköve a csángó magyarság fenn
maradásának, műveltségben, hazafias és
nemzeti szellemben való képeztetésének,
ami a brassói magyarság zömére nézve
sincs másképpen. (Koós Ferenc: A
Brassó vármegyei tizenegy magyar

kisdedóvoda illetőleg nyári menedékház
tíz éves története. Brassó, 1893. 3. old.)
A közoktatásügyi minisztérium és a
Brassó megyei királyi tanfelügyelőség
közti, és a tíz magyar községben folytatott
tárgyalások eredményezték a nyári mene
dékházak felállítását a következő évtől.
Ezeknek az óvodáknak a szervezé
séhez a törvényes alapot a miniszter
38742/1882 számú rendelete biztosította.
Az Országos Óvodai Egyesület segé
lyezte, hogy minden községből egy-egy
lány, leginkább a tanítók lányai közül,
Kézdivásárhelyre mehetett alapképzésre.
A községek a szükséges helyiséget és
2 öl tűzifát ajánlottak fel, csakhogy in
dulhasson náluk is óvoda. Noha ezek az
intézetek 1883 és 1893 között ideiglenes
státussal, nyári óvodaként működtek,
ha betekintünk nevelési programjaikba,
meggyőződhetünk komolyságukról.
Eredményességük honosította meg vidékünkön ezt az intézményes nevelési
formát az itteni magyarság körében, és
tette népszerűvé és színvonalassá 10 év
leforgása alatt.
Megelőztük e téren a szász községeket;
de pár év múlva ők is utána csinálták, lét
rehozván előbb 1884-ben az óvóképezdét,
s ma már (1892-ben) Brassó vármegye

mind a 23 községében van magyar és né
met kisdedóvoda, illetőleg menedékház...
[...] E tekintetben a románok legsze
gényebbek, kiknek ez ideig a megye
területén egyetlen egy óvodájuk sincs,
a városban is csak egy, - a felső külvá
rosban. (Koós Ferenc: A Brassó vár
megyei tizenegy magyar kisdedóvoda
illetőleg nyári menedékház tíz éves tör
ténete. Brassó, 1893. 7. old.)
1891-től már törvény (XV. sz. tör
vény) szabályozta az óvodák működését
Magyarországon, s ez nagymértékben
hozzájárult az óvodai oktatás elterjedé
séhez. Ez egyben olyan egységes keretet
határozott meg, ami színvonalat teremtett
és lehetőséget, hogy az intézetek ellássák
meghatározott nevelési feladataikat.
Az első brassói óvoda a vidék óvoda
alapító mozgalma hatásának köszönhető:
1886-ban alapította az EMKE Brassó
városi fiókegylete. Brassó magyar tár
sadalma kezdeményezte, és támogatása
erősítette meg fennállásának első 10
évében.
A 130 évvel ezelőtt létrehozott brassói
magyar anyanyelvű óvodai oktatás olyan
megyei magyar intézményrendszert tett
teljessé, amely lehetővé tette e vidék ma
gyarságának az itteni boldogulását.

Hochbauer Gyula

A magyar óvodai oktatás eddigi hazai tapasztalata
Az 1828-ban Budán létrehozott első
Angyalkert után rövidesen Pesten, Besz
tercebányán, Kolozsvárott, Pozsonyban,
Sopronban, Szabadkán, Kassán, Gyomán, Szombathelyen, 1846-ban pedig
Szegeden nyílt meg az első óvoda.
Az 1840-es évekre népszerű lett a
gyermeknevelés kérdése. Kossuth Lajos
fordította magyarra Wilderspin angol
pedagógus Gyermeknevelés című művét.
Kossuth tagja volt a Kisdedóvó Intéze
teket Magyarországban Terjesztő Egye
sületnek is. Az egyesület tagjai évi hat
ezüstforintot fizettek be óvodák létrehozására, tevékenységük olyan sikeres volt,
hogy 1848-ra már 89 óvoda működött az
országban.
Az óvodai oktatást sem az 1868-i
népoktatásügyi törvény, sem az 1870es, sem az 1875-ös törvényhozás nem
szabályozta, mert tartott az állam és a
községek anyagi túlterhelésétől, s nem
akarta aktivizálni a felekezeti és nemzetiségi érzékenységet. Ez Magyarországon
olyan furcsa helyzetet eredményezett,
hogy amikor a népiskolák a tankerületi
felügyelők szakmai ellenőrzése alatt
álltak, az óvodák önálló intézményként
működhettek. Ez a magánintézményszerű, civil képződmény a pedagógiai
kísérletezések kitűnő terepévé válhatott.
A Brunszvik Teréz grófnő magánkez
deményezésére alakult óvodák támogatá

Az első magyar négyfalusi napközi évzáró ünnepélye 2012. június 15-én. Az
első „végzősök”: Vajda Melinda, Kovács András Apor,
Péter Hunor Ottó, Bădiţoi Cristina.
sára gróf Festetich Leó elnöklete mellett Ez a hatalmas szervezet tette életképessé
1836-ban egyesület alakult (Kisdedóvó a magyar óvodát Batthyány Lajosné grófIntézeteket Magyarországban Terjesztő nő, Tisza Kálmánné, Várady Gábor és P.
Egyesület). Ez előbb Tolnán, majd 1843- Szathmáry Károly munkájával.
ban Pesten alapított óvóképezdét. Az
Ez az egyesület tartott fenn gyermek
óvodaegyesület 1874-ben kapcsolódott kertésznő-képezdét, és nyitotta meg a fő
az Országos Kisdedóvó Egyesülethez. városban az ország legfelszereltebb óvó

képezdéjét. A másik óvóképzőt (ez egyben dajka és gyermekkertésznő-képezde
is volt) az 1871-ben újjáalakult budapesti
Fröbel-nőegylet tartotta fenn. Mindkét
intézetben 2 évfolyamon tanították a
neveléstant, módszertant, test- és egész
ségtant, magyar nyelvtant, természettu
dományt, történelmet, mennyiségtant,
éneket, hegedűt, rajzot, testgyakorlatot,
női kézimunkát, eszközkészítést, óvodai
szemlélést és gyakorlást. A képző minél
hamarabb igyekezett pótolni a szakem
berhiányt: 1885/86-ban 120 növendék
tanult itt.
Az 1872-ben alapított Országos Kis
dedóvó Egyesület útmutatásai szabályoz
ták az óvodaindítás eljárásait. Befolyása
révén elérte a minisztériumnál, hogy
községek, felekezetek 1881 óta külön en
gedély nélkül állíthatnak óvodákat, gyer
mekkerteket, melyekben csak oly egyének
alkalmazhatók, kik óv ók ép ezd éink
egyikében képesíttettek, vagy oklevelüket
nostrifikálták s akik a magyar beszélésre
tanítanak [...] a belügyminiszter felhívta
a törvényhatóságokat 1887-ben arra,
hogy községeinkben legalább a nyári
évszakban gyermek-menedékházakat
alapítsanak [...] (Peres Sándor: A magyar
népoktatásügy fejlődése 1868 – 1887.
Budapest, 1890).
(Folytatása a 3. oldalon.)
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Bencze Mihály

Hétfalusi tekepályák

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ennek a településnek eredeti neve
Peletli, és nagyon régi időktől törökök
lakták. Ezt a települést 1925-ben keresztelték Săcele névre az egyre több hétfalusi
román betelepülő nyomására. A Pîndruşi
kocsma alapemberei szétszéledtek, az
idők megváltoztak. A háború után a kuglizás itt abbamaradt, a kocsma is megszűnt,
a házat eladták. Bácsfalu Brassó felőli
bejáratánál, az első jobboldali utca sarkán működött a Manczók-féle kocsma,
de nem volt tekepályája. Ezt a kocsmát
átkeresztelték az államosítás után, és az
1990-es évekig még működött. A Fő utca
bal oldalán, ahol a Kanális patak a mezőre
tér, működött a Goga-féle kocsma, amit
később Frunză vett meg. Ennek se volt
tekepályája.
*
*
*
Türkös első kocsmája és tekepályája
a Matheas-vendéglő volt a Fő utcán
(most Gödri János utca, 1 szám). Itt üzlet,
majd mészárszék is működött, már az
1900-as években. Fedett nyári-téli teke
pályája mindkét szomszédfalu fiatalságát
vonzotta. A Matheas népes család volt,
Lujza lányuk tanítónő volt Bácsfaluban,
Erzsébet lányuk Fătulescu adószedőhöz
(perceptor) ment felességül, Puiu fiúk
katonatiszt, és Florin fiúk színházrendező
lett. Erzsinek még volt ezen a házasságon
kívül egy Dodó nevű fia, akit nővére
Hartmann Lujza nevelt. Lujza gondozta a
Matheas család harmadik lányát Betit, aki
nem ment férjhez. Borcsa Bodolai János
szomszédságában levő kuglipályát rajta
kívül baráti köre is látogatta. Az 1968ban a házat eladták, az utca felöli részét
Bubla Kálmán vásárolta meg 1974-ben,
a tekepályát tartalmazó részt Erzsébet
örökölte, tőle Murea Zenovia vásárolta
meg a hátsó részt, majd Erzsébet is el
költözött. Sorrendben tulajdonosai voltak
Margareta, Enesca, Huminic, és nemrég
Dohotar Marcel vásárolta meg, aki min
dent átalakított. A tekepályából először
fásszín, majd nyári konyha, most pedig
lakás lett.
Türkösben sorrendben a második az
Antal-féle kocsma volt ahol üzlet, nyári
és téli tekepálya működött (Fő utca 52,
most Brassói út 196). Antal Árpád (Tür
kös, 1910. december 17. – Türkös, 1992.
november 5.) alapította 1936 körül. Az ő
Márton testvére volt Türkös evangélikus
lelkésze, akinek fiai László és Béla szintén lelkészek lettek. Antal Árpád szülei
Antal György és Csuka Anna Tatrangról
telepedtek ide. Antal Árpád egy néhány
házzal arrébb borbély és fodrászműhelyt
is működtetett. Az Antal-féle tekepályán
működött a bejegyzett Bolnok Kugli
Egyesület. E csapat tagjai voltak: Bacsó
János és Mihály, Vajda István, Jakab
János, Farkas Gábor, Veres, Girószász,

Papp András, Girás István, Vajda Sándor,
Dombi (akinek kocsmája és mészárszéke
volt), Kapitány Partin István, Jónás And
rás, Kovács Lajos, Gocsmán Mihály a
kovács, Tikosi Mihály kovács és az apja,
Vajda a mészáros, Bacsóék a tönkösök,
Balázs Mihály és Marci, Lukács Mihály,
Bacsó Endre, Borcsa András, Musát
Gyula, Antal Tizedes, Szász Benedek
Márton, Szén István, Bálint Gyula, Far
kas Gyula a kazángyáros, Magdó István
és még sokan mások. Tekeállítók voltak
Antal Árpád tulajdonos Márton (Türkös,
1946. szeptember 9.) fia, Vajda János és
Farkas Gábor. A csapat tekebajnokságo
kon vett részt, brassói csapatok is jöttek
ide. Sajnos a díjak és kupák nem maradtak
meg, egy részüket Kajcsa Tibor vitte el.
A nap fénypontja volt Veres Jenő a hiva
tásos csempész (csempekályha rakó), aki
anekdotáival, vicceivel, műveltségével
nem csak szórakoztatta, hanem el is káp
ráztatta a társaságot. Ő keresztelte Antal
Árpád Sárika (Türkös, 1950. március
– Türkös, 1992. november 7.) lányát. A
kocsmában akkor a kártyázás is nagy dí
vat volt, főként a 21-est játszották kisebb
vagy nagyobb összegekben. A hangulatot mindig Katona Gyula szabómester
fokozta, amikor tangóharmonikáján a
zenét szolgáltatta, és így sokszor három
napot is végigmúlatott a társaság. Néha a
rezesbanda 2–3 zenésze is hozzátársult.
A tönkösök karavánban fuvarozták az
erdőről a derestyei állomásra a faárut.
Amikor jöttek haza a Manczók-féle
kocsmában bekaptak egy fél decit, majd
az Antal-féle kocsma volt a végállomás. A
lovakat szekerestől a Fő utcán hagyták, és
kezdődött a tekebajnokság. A lovak már
annyira betanultak voltak, hogy mindenik
hazavitte az üres szekeret, és a kapunál
nyerítéssel értésére adta a háziasszony
nak, hogy megérkezett. A dühös felesé
gek, néha a kocsmába rohantak a férjük
után, és akkor kezdődött az igazi műsor,
amikor az ilyen családok kirohantak a
hatalmas kertbe és csépelték egymást.
A törzsvendégeknek volt egy pajzán
szórakozása is. Nyáron a meleg időben
a férfiak kiültek a kocsma küszöbére, és
a fiatal fiukat jól megfizetve arra kérték,
hogy a kocsma előtt a Fő utcán elhaladó
lányok szoknyáját emeljék fel. Néha ebből is bonyodalom lett. Antal Árpád Istók
János szobrászunk barátságát élvezte.
A művész ahányszor hazajött mindig
meglátogatta, szerette az itteni fiatalság
kocsmázását nézni, szeretett elbeszélgetni
velük, néha még tekézett is. A bácsfalusi
Both Hans mészáros és fuvarozó kedvenc
kocsmája volt ez. Jó kedvében németül
is énekelt. Purcăroiu (Purcăroiu Nicolae,
az Unirea líceum egykori földrajztaná
rának az apja) a türkösi ortodox pap, és
egy néhány román elöljáróság is ide járt
kocsmázni és tekézni. A világháború alatt
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A magyar óvodai oktatás
eddigi hazai tapasztalata

1885-ben 409 óvodába (állami 22,
egyleti 123, magán 82, felekezeti 86,
községi 79, alapítványi 17) 41 119
kisgyermek járt. Ebben az évben 355
okleveles és 238 nem okleveles óvó s
óvónő végezte a kisdedek nevelését,
mely éppen nem egyöntetű s nem min
denütt helyes, mert 2 – 6 éves gyerme
ket sokszor tömik gyártott versekkel
idegen s untató játékokkal, túlságba
vitt értelem-gyakorlatokkal, gyötrik a
tanítással, de másrészt – az országos
kisdedóvó egyesület által kiadott jó
vezér- és segédkönyvek nyomán – ma
már legtöbb óvodánk valóban óv, s a
természetes fejlődést segíti elő; ma már
nem ritkán lepnek meg a kicsinyek testi
egészségük, elevenségük mellett remek
íróink hozzájok illő soraival, magyar
népdalokkal [...], magyar beszédükkel,
dicséretére óvóinknak (Peres Sándor).
Az országos óvodahálózat kiteljesíté
sének időszakában a közoktatásért felelő miniszterek: Eötvös József, Trefort
Ágoston, Csáky Albin; Brassó vármegye királyi tanfelügyelői pedig: Réthi

is működött a kocsma, néha német, néha
orosz tisztekkel, illetve katonákkal. A szocializmus első éveit túlélte, az államosítást
is megúszta. Bezárt kapuk mögött még
kocsmázni és tekézni is lehetett. 1960ban végleg bezárt, a tekepályát nemrég
bontották le, de cementpályája egy része
a piros csíkkal még ma is látható. Türkösben még működött a Dombi-féle kocsma
és mészárszék, de nem volt kuglipályája.
(Folytatjuk.)
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.

Lajos, Koós Ferenc és Kakujay Károly.
Ezeken a személyi jellegű adottságokon
kívül nem elhanyagolható, hogy 1878ban módosult a tankerület, ugyanis ekkor választották külön a háromszékitől
a brassóit és a fogarasit.
A miniszter és a tanfelügyelő közötti
kapcsolatot miniszteri biztos látta el. Az
óvodatörténet szempontjából fontos,
hogy az óvodahálózat kiépítésének
időszakában P. Szathmáry Károly
töltötte be ezt a tisztséget, aki minden
nyáron körutat tett az ország különböző
részeiben. 1882-ben személyesen látogatta sorba azokat a településeket, ahol
óvodát szándékoztak nyitni.
1868-ban 100 óvoda működött 6000
gyermekkel, 1875-ben 198 óvoda.
1887-ben 500-nál több óvoda és
100-nál több gyermekmenház 60 000
gyermeket nevelt.
A magyar törvényhozás a kisdedóvásról szóló 1891 évi XV. törvénycikkével egyik leghasznosabb népiskolai
intézményt honosította meg, ugyanis A
3–6 éves kisdedeket itt (az óvodákban:
szerk. megjegyz.) nemcsak a gyakori
balesetektől óvják meg, aminek a szülői
gondatlanság miatt vagy felügyelet hiá
nyában kitéve lennének, hanem egyúttal
a nevelésre s az iskolázásra is előké
szítik. A gyermekben rejlő szunnyadó
tehetségek már az óvókban felébresz
tetnek s azok alkalmas eszközökkel,
mintegy játszva fejlesztetnek, a szép
és nemes iránt fogékonyakká tétetnek
anélkül, hogy a túlhajtott tanítás által
a szellem és a kedély megerőltetnék
(http://www.bibl.u-szeged.hu/reizner/03/3239.htm).
Felkérünk mindenkit, aki a 2012-es
Zajzoni Rab István-díjra személye
ket akar javasolni, az érvelését és a ja
vasolt személy szakmai életrajzát küldje el 2012. június 28-ig a következő
címre: Dr. Bencze Mihály, str. Harmanului nr 6, 505600 Săcele / Négyfalu,
jud. Braşov, Románia, benczemihaly@
gmail.com, tel.: 0040–268–273632.

Felhívás
Tisztelt költőtárs! Zajzoni Rab
Istvánra emlékezve megkérem Önt,
hogy ezen évforduló alkalmából írjon
egy verset Zajzoni Rab Istvánról,
amelyet küldjön el nekem is, valamint
egy irodalmi lapban is közölje.
Tisztelt művész Hölgy / Úr! Szere
tettel felkérem, hogy a Zajzoni-évfor

duló kapcsán készítsen Zajzoni Rab
Istvánról festményt, képet, grafikát,
kollázst, illusztrációt stb., ugyanis
ezen munkákból szeretnénk az idén
egy kiállítást szervezni.
Az elfelejtett Zajzoni nevében előre
is köszönöm.
Dr. Bencze Mihály

* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság – © HMMT, 2012. * ISSN 1582-9006 *

4. oldal

H É T F A L U

Kapitány László

A hétfalusi csángók története

(Folytatás előző lapszámunkból.)
Második korszak: a szabad nép
Brassó hatalma alá kerül
Mátyás király uralma után szomorú
korszak kezdődik a csángók jövőjében.
A brassói tanács mindenféleképpen el
nyomja, elveszi vagyonát, elnémetesíti,
megfosztja magyarságától. Eleinte a nép
tűri, majd kér, jajgat, de nem hallgatja meg
senki. Minél jobban elsüllyed a brassóiak
igája alatt.
Mindez, II. Ulászló uralma alatt törté
nik. Egy semmirevaló uralkodó (Dobzse
László). Egy ilyen uralkodóra volt szük
ségük a brassóiaknak, hogy végre tudják
vinni az elnyomató művüket. Kihasználták a mindig pénzzavarban levő uralkodó
gyengeségét. 1498-ban sikerült zálogba
venni Törcsvárát 100 forintért. Maga
a vár, sokat nem jelentett, de értékesek
voltak a várhoz tartozó falvak. Kevés idő
múlva, 4000 forintért, 10 évre, zálogba
vették a környező falvakat is: Purkerecz,
Zajzon, Tatrankfalwa, Szent-Mihályfalwa, Thyrkest, Bathfalu, Kriczpok
(Krizbát) és Apáczyát. Ezt akarták tulajdonképpen.
*
A csángó nemzet nem ismerte fel az el
zálogosításban rejlő veszedelmet. Ebben
az időben jött a mohácsi vész, amikor Ma
gyarország darabokra szakadt. A törökök
kel való háborúskodás megfélemlítette a
népességet. Ehhez hozzájárultak a ma
gyar pártok közti küzdelmek. Mindezek
mellett két király lett választva, a német
Ferdinánd és a magyar Szapolyai János.
A szászok Ferdinánd felé hajoltak, a ma
gyarok pedig Szapolyai felé. Ferdinánd
képviselői, segítve a szászok által, ki
zsákmányolták Hétfalut amennyire bírták.
Harcok nem voltak, csak akkor, mikor
Szapolyai szövetséget kötött a törökkel
és Petru Rareş moldovai fejedelemmel
Ferdinánd ellen. A székelyek és a csángók Petru Rareşel négyszer is megverték

Ferdinánd seregeit.
Brassó város ez időkbe sem felejtette el
a csángó községek megszerzését. Mikor
lejárt volna az elzálogosítási idő, mindig
kaptak valami okot a meghosszabbításra.
Újabb pénzek fizetésével hosszabbították
meg a zálogosítást. A vallásreformáció
idejében a szászok vigyáztak hogy a
lutheránus vallás terjedjen a csángó nép
között is.
Ebben az időben alakult ki az erdélyi
fejedelemség. A szászok igyekeztek be
folyást szerezni a mindig pénzzavarban
levő fejedelmi udvarnál. Ki akarták hasz
nálni az alkalmat hogy megszerezzék
véglegesen Törcsvárat a hozzátartozó
községekkel. Báthory Endre trónra lépése megzavarta tervük végrehajtását.
Ezekben az években jött be Erdélybe
Mihai Viteazu vajda. Két ízben is feldúlta
a barcasági falvakat.
*
A brassóiak akarata Bethlen Gábor,
protestáns fejedelem uralkodása alatt tel
jesedett be. A fejedelem, a szászok iránt
jóindulatot mutatott, kérte, mutassanak
fel valami okmányokat, amivel kérésüket
alátámasztják. Okmányok nem lévén,
addig jártak a fejedelemhez míg egy pár
Fogarashoz tartozó falu helyébe megkap
ták Törcsvárat, a hozzátartozó falvakkal
együtt. A végleges határozat, II. Rákóczy
György uralkodása alatt történt meg. Az
1651 évi országgyűlés odaadja Bachyfalu, Twerkess, Czernathfalu, Huzzufalu,
Tatrangh, Zayzon, Pulkerecz, Apácza és
Krizbach községeket Brassónak.
Megjött a végleges döntés, amiért
annyit küzdöttek a brassóiak. Ami szo
morúbb az, hogy saját faja adta el őket,
az erdélyi fejedelmek. Szomorú sors vár
a csángókra. II. Rákóczy György adta
el őket, akit hűségesen szolgáltak, akár
hányszor szükség volt rá.
*
Nem volt elég mindez, 1658-ban tör

A volt türkösi kúria. Ma múzeum.

be a 80 000 főnyi török sereg a bodzai
szorosnál. A Mikes Mihály vezetése alatt
lévő sereg, amelyikbe sok csángó is volt,
nem bírt a túlerővel. Felperzseltek mindent ami az utjukba állott. A népességből
sokat rabságba vittek, mások elbujdostak,
ki merre tudott. A lakosság nagy része
ebben az időben kicserélődött.
*
Egy pár évvel ezután Erdély az oszt
rákok hatalma alá kerül. Ez a váltás is
a brassóiaknak kedvezett. Erdély kor
mányzó hatósága a császári megbízott,
a Gubernium lett. Szép lassacskán, ész
revétlenül szedték el a volt szabad nép
vagyonát, mindenét. Az évek folytán,
elvettek 60 000 hold erdőt, megfosztották a malom és kocsma tartási jogától a
népet. A nép arra ébredt hogy már nincs
semmije se. Például 1674-ben, a kiküldött
tisztviselők fizetésére, 23 hold rozs és 20
hold árpa termését vették el. Ezért siral
mat adtak be a Gubernium- hoz, de nem
hallgatta meg senki se.
*
A nép, általános fásultságba esett. Ez
nem tartotta vissz hogy ne vegyen részt
a Thököly Imre vezette kuruc háborúba,
az osztrákok ellen. A felkelés leverése
után, az osztrákok, végigdúlták a csángó
községeket.
Nem sok idő múlva, ott voltak II.
Rákóczy Ferenc mellet, harcolván a sza
badságért.
Ezektől a lázadásoktól várta a nép a
szabadságot. Semmi esély se volt a győ
zelemre. A harcosok féltek visszajönni
otthonukba. Volt is mitől. Akik siralmat
adtak be a Gubernium-hoz, elégtétel
helyett kaptak 25–50 bot ütést, hogy lát
szódjon, ki az úr.
1718-ban, még erősebben 1756–57
között lépett fel a pestis járvány. Olyan
erővel, hogy a népességet megtizedelte. Ebben az időbe nyitották meg a
hosszúfalu-alszegi és a csernátfalusi
temetőket, a templomok mellett már nem
volt hely.
A nép kérte jogait, de nem hallgatta
meg senki se. Per utján akart sikert ke
resni. Az igazságszolgáltatási hatóságok
is a brassóiak felén voltak.
*
II. József, a kalapos király, uralma alatt
Hétfalu, Háromszék megye igazgatása
alá kerül. A helyzet némileg javul. A nyu
galom sokáig nem tartott, 1788-ban török
seregek törnek be, a bodzai szoroson ke
resztül. Árulás folytán, a törökök hátba
támadták a védőket, sokakat lemészárol
va. Székelyföldet és Hétfalut feldúlták.
II. József, halálos ágyán visszavonta a
rendeletet, amelyik Háromszékhez csa
tolta Hétfalut. A csángóság megint Brassó
hatalma alá kerül. Ekkor épül a türkösi
kúria, az alárendeltség jeléül.
(Folytatjuk.)
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Brassóvidéki
‘48-as honvédek
Csernátfalu
(Folytatás.)
Fazakas András, közhonvéd (KF: 35.)
Fejér György, közhonvéd (KF: 36.)
Gyurka János, közhonvéd (KF: 36.)
Hajdu István, közhonvéd (KF: 36.)
Hajdu István, közhonvéd, napszámos
Hajdu István, közhonvéd, napszámos
(Mikár: 102.)
Hajdu Mhály, közhonvéd (KF: 36.)
Jakab István, közhonvéd (KF: 36.)
Jani Mihály, közhonvéd (KF: 36.)
Kapitány János, közhonvéd (KF: 36.)
Káplár János, közhonvéd (KF: 36.)
Király János, közhonvéd (KF: 36.)
Kiss András, közhonvéd (KF: 36.)
Kiss Jakab István, közhonvéd (KF: 36.)
Kiss János, közhonvéd (KF: 36.)
Köpe Samu, közhonvéd (KF: 36.)
Lőrincz Kónya János, közhonvéd (KF:
36.)
Magdó Samu, közhonvéd (KF: 36.)
Paál Bálint, közhonvéd (KF: 36.)
Pajor András, közhonvéd (KF: 36.)
Pajor János, közhonvéd (KF: 36.)
Pajor Mihály, közhonvéd (KF: 36.)
Pál András, közhonvéd (KF: 36.)
Papp András, közhonvéd (KF: 36.)
Partin András, közhonvéd (KF: 36.)
Partin István, közhonvéd (KF: 36.)
Sánta János, közhonvéd (KF: 36.)
Szász DeákAndrás, közhonvéd (KF: 36.)
Székely István, közhonvéd (KF: 36.)
Székely P. Mihály, közhonvéd (KF: 36.)
Szörnyü János, közhonvéd (KF: 36.)
Tamás Márton, közhonvéd (KF: 36.)
Tomos János, közhonvéd (KF: 36.)
Vajda András, közhonvéd (KF: 36.)
Veres István, közhonvéd (KF: 36.)
Veres János, közhonvéd (KF: 36.)
Veres Kis János közhonvéd (KF: 36.)
Földvár
George Irimie, közhonvéd, földműves
(Mikár: 102.)
János György, közhonvéd, földműves
(Mikár: 102.)
Krausz János, közhonvéd, földműves
(Mikár: 102.)
Müller Simon, közhonvéd, földműves
(Mikár: 103.)
Ologinár Akun, közhonvéd, napszámos
(Mikár: 103.)
Puron Tódor, közhonvéd, napszámos
(Mikár: 103.)
Szentpéter
BrendörferAndrás, közhonvéd, földműves (Mikár: 102.)
Diénes Péter, közhonvéd, földműves
(Mikár: 102.)
HirscherAndrás, közhonvéd, földműves
(Mikár: 102.)
Zekbecz Mihály, közhonvéd, földműves
(Mikár: 104.)
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