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Kovács Lehel István

14 nap: szépül az óvodakert!
A július eleji esős időt kánikula váltotta fel, s
a nagy meleg ellenére, izzadva bár, de törve
nem, amikor csak lehetett, tovább folytattuk
a munkálatokat a Zajzoni Rab István Középiskola óvodájának az udvarán.
A Hétfalusi Magyar Művelődési Tár
saság februárban nyújtotta be pályázatát
a MOL Románia és a Polgár-társ Alapít
vány Városi zöldövezet programjában, s
így 9000 lej támogatásból és 3000 lej saját
hozzájárulásból szépíthetjük a napközi udvarát. Projektvezető: Kovács Lehel István,
főkertész: Máté Emese.
Az események nyomon követhetők a
https://www.facebook.com/ZajzoniRabIst
vanOvodaKert oldalon.
Az előző lapszámunkban a huszonki
lencedik napig számoltunk be tevékenysé
geinkről, lássuk tovább a naplót!
A harmincadik nap (2013. július 13.)
Ma Máté Éva Emese lekaszálta a füvet,
az ARINOVIS adott egy régi felnit, így neki
tudtunk kezdeni a tűzhelynek és a „fás
színnek”. Kovács Tünde közben lefestette
a tavat, amit először persze leszurkoztunk,
nehogy a víz valahol elszivárogjon. És ál
landó jelleggel szükség van a gyomlálásra
is. Mai önkénteseink: Máté Éva Emese,
Kovács Tünde, Kovács Lehel István.
A harmincegyedik nap (2013. július 15.)
A mai nagy tervekből, hogy végre ismét
egy nagyobb csapattal dolgozhatunk az
lett, hogy csak két női erő maradt. De így is
tudtunk haladni egy jókorát, és szerencsére
estére még friss munkaerő is érkezett. Elkészült egy újabb virágágyás, kavicsoztunk
növényeket ültettünk a tavacska köré is,
és nekifogtunk a vaskerítést maszkolni
nádszálakkal. Mai önkéntesek: Máté Éva
Emese, Bakk Anikó, Bakk Ernő és Máté
Levente. Köszönjük a növények szállítását
Tóth Csabának.
A harminckettedik nap (2013. július
19.)
Ma nagy nap volt. Pár napja megérkezett
a homok a Polgármesteri Hivatal és CIBIN
részéről, ma a föld és a csutakok második
része a Polgármesteri Hivataltól és az
Erdészettől, valamint Gödri András és építészeti cége cementtel támogatott. Ki tudtuk
ásni és zsaluzni a betonozandó részeket,
lekérgeztük a csutakokat, kiástuk és meg
is valósítottuk a homokozó egyik részét.
Reggel kilenctől este 11-ig dolgoztunk. Mai
önkénteseink: Máté Éva Emese, Kovács
Tünde, Máté Levente, Kovács Lehel István,
Buda Éva, Köpe Melinda, Köpe Szabolcs,

Balázs Jolán, Buna László, Csukás Klára,
Csukás István, Máté Janka, Máté Zselyke,
Máté Csanád, Kovács Eszter Apolka, Kovács András Apor, Kovács Árpád Apold.
Köszönjük támogatóinknak!
A harmincharmadik nap (2013. július 20.)
Ma délelőtt betonoztunk. Eléggé lassan
ment, sok keverésre volt szükség. 9-től
12:30-ig dolgoztunk hárman: Hochbauer
Gyula, Fóris Mihály, Kovács Lehel István.
A harmincnegyedik nap (2013. július
21.)
Ma este is dolgoztunk egy kicsit, hogy
haladjunk. Megöntöztük a betont, tovább
építettük a homokozót, fát ültettünk. Mai
önkénteseink: Máté Éva Emese, Kovács
Tünde, Máté Levente, Kovács Lehel István,
Máté Janka, Máté Zselyke, Máté Csanád,
Kovács Eszter Apolka, Kovács András
Apor, Kovács Árpád Apold.
A harmincötödik nap (2013. július 22.)
Ma délelőtt elkészült a homokozó má
sik része. Közben Klári néni festegette a
mászókát. Estére meg előkészítettük a fa
darabokat a homokozó harmadik részének,
és közben öntöztünk, mármint a szórófej.
Önkénteseink: Csukás István és Klára,
Máté Éva Emese, Máté Levente, Buda
Gábor Levente és Buda Gábor.
A harminchatodik nap (2013. július 23.)
Ma végre a homokozó elnyerte a végső
alakját. Önkéntes: Kovács Lehel István.
A harminchetedik nap (2013. július 26.)
Ma készítettünk egy kerti padot a gyer
mekekkel a gyermekeknek. Este pedig
elhordtuk a kavicsot és a homokot. A
homokozó felöltötte a végleges formáját.
Leegyenítettük az asztalt, szóval megy a
„finíszálás”. Önkéntesek: Kovács Lehel Ist
ván, Kovács Eszter Apolka, Kovács András
Apor, Kovács Árpád Apold, Kovács Tünde,
Máté Éva Emese, Máté Levente, Máté Jan
ka, Gires Albert István.
A harmincnyolcadik nap (2013. július
27.)
Már reggel sikerült elteríteni a földet.
Majd Klári néni segítségével egy részét el
is egyengettük a gereblyével. Beültettünk
még néhány növényt, és szinte egész
nap öntöztünk. Önkéntesek: Nagy István,
Csukás Klára, Máté Éva Emese
A harminckilencedik nap (2013. júli
us 28.)
Ma a Gires Albert István által adományo
zott fenyőtörzseket dolgoztuk fel részben.
Egy padot sikerült este megcsinálni. A
másodikat és az asztalt holnap. Sajnos a

Az új homokozó és az udvar hátsó része
nagy melegben sem lehet dolgozni, mint
ahogy az esőben sem. Önkéntesek: Máté
Levente és Kovács Lehel István, valamint
ott lábatlankodtak a gyermekek is: Kovács
Eszter Apolka, Kovács András Apor, Ko
vács Árpád Apold.
A negyvenedik nap (2013. július 30.)
Fordulóhoz értünk, prefixet váltottunk,
már 40 napja dolgozunk az óvodaudvaron.
Ma otthon elkészítettük a komposztálót,
majd átszállítottuk az óvodába, s végre el
készültek a padok és asztalok. Minden le is
csiszoltunk. A fatörzsekért köszönet Gires
Albert Istvánnak, a szállításért a PlantShopnak és Buda Gábor Leventének! Közben a
tavacska körül egyre dúsabb lesz a növényzet, ma is ültettünk. S persze a burjánokat
állandóan gyomlálni kell. A gyermekek
közben játszottak, Buci rekordot döntött,
reggel 8:30-tól este 10-ig volt a napköziben!
Mai önkénteseink: Máté Levente, Máté Éva
Emese, Buda Éva, Kovács Lehel István, és
a gyerekek: Kovács András Apor (Bandó),
Kovács Árpád Apold (Buci), Máté Janka,
Máté Zselyke, Máté Csanád.
A negyvenegyedik nap (2013. augusz
tus 10.)
Ma elkezdtük a zöld tetős házikót meg
építeni. Jónás András, a Bandi Industry-tól
támogatott még 10 4 m hosszú gerendával,
így meg tudtuk csinálni a házikó teljes vázát.
Még csak „fel kell öltöztetni” deszkával.
Mai önkénteseink: Kovács Lehel István és

Kovács Tünde.
A negyvenkettedik nap (2013. augusz
tus 11.)
Ma tovább folytattuk a házikó építését.
Elkészült a padló. Önkéntesek: Kovács Le
hel István, Kovács Tünde, Kovács András
Apor (Bandó). Közben Bandó elkészítette
a famaradékokból a saját városát.
A negyvenharmadik nap (2013. au
gusztus 12.)
Ma elkészítettük a zöld tetős házikó
tetejét és oldalait. Épp csak a deszkáink
fogytak el. Máté Levi ígért valami gyalulatlan
deszkát, abból kijön a háta, az elejére és a
két oldalára pedig kellene még 15 darab
gyalult deszka. Aki tud, segítsen! Azután
jöhet a növények beültetése a tetőre. Mai
önkénteseink: Kovács Lehel István, Kovács
Tünde, Kovács Árpád Apold.
E 14 nap alatt ennyit sikerült megvalósí
tani, s persze Kovács Lehel István, Kovács
Tünde, Benedek Káplár Ildikó, Benedek
Melinda, Máté Éva Emese, Máté Levente
és Hlavathy Zsuzsanna jóvoltából készül a
Környezeti nevelés tankönyv is.
Közben körvonalazódott az óvodakert
átadási ünnepségének a dátuma is, szeptember 14-én, szombaton, a tanévkezdés
előtt, mindenkit szeretettel várunk a hatalmas kerti partira és majálisra!
*A jelen kiadvány a szerzők véleményét
tükrözi. A támogatók nem vonhatók fele
lősségre az ebben található információkért.
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Bencze Mihály

A barcasági Csernátfalu ősi Bogyén- és Eger-kultúrái
Gyermekkoromban, minden ház előtt
télen-nyáron ott állt egy épített nagy pad.
Utcánkban ekkor már nem volt faragott
csángó kapu. A mi házunk előtt is, egy
még a dédnagyapám által faragott pad
helyett apám inaséveiben készítette cement pad dacolt az idővel. A hosszú nyári
estéken Erdélyi Anna nagymamám, Buna
Anna, Szörnyi János, Köpe András szom
szédok mellett nagyon sokan kiültek erre
a padra, és a régi csángók történetétől az
aznapi eseményekig elbeszéltek-megvi
tattak mindent. Sokszor éjfélig is tartott
a történelem lecke, a nyitott ablakon a
házban még foszlányokban hallottam a
régi táltosokról az emlékezéseket. Azt
mondták, hogy a táltosok mindig a faluk
szélén vagy a hegyeken a barlangok
közelében éltek. A mezőre menők, vagy
az erdőre menők mindig vittek élelmet a
táltosoknak, akik megáldották az ételt ősi
szertartás szerint. A hegyi barlangokba
ételt raktároztak el, mert ha szólt a vésztkürt, kongott a harang, vagy a hegyen
csángáltak, akkor az erdőre kellett menekülni. A Habsburg elnyomás elől a táltosok
földművesek, kertészek és juhászok közé
telepedtek, együtt éltek a közösséggel, ta
nították őket, de soha nem mondták, hogy
ők táltosok. Ezt mindenki tudta, és óvta
is őket. A táltosoknak, ha volt jövedelme,
akkor ebből betegeket, sebesülteket gyó
gyították. Elűzték a gonosz szellemeket,
távol tartották az ártó erőket. Szépen és
választékosan beszélték az Istentől kapott
ősi nyelvűnket. Múltunkat ők örökítették
át, és tanították a mindenkori ifjúságnak.
Ősi regölések mentették meg az igaz
történelmünket. A regölésből származik a
regény szavunk is. Minden falunak meg
voltak a saját táltosai.
A táltosok mindig a hármas hegyeket,
vagy hármas dombokat választották. A
középső hegyen, vagy dombon lakott a
táltos, az itt található barlangokban rejtették el az élelmiszert a falusiak. A második
hegyen, vagy dombon voltak a sebesültek
és a gyógyítható betegek és állatok, a
harmadik hegyen, vagy dombon a gyó
gyíthatatlan betegek és állatok. Az ősi
tudás szimbólumrendszere benne van a
magyar címer hármashalmában is. Nem
véletlen, hogy táltosaink mindezt tudták.
A magyar garabonciás nem más, mint a
kis táltos, tudományát akaratán kívül, sőt
akarata ellenére, előre való kiválasztás
és kényszer útján kapja a természetfölötti
hatalmaktól.
*
A Bogyén a barcasági Csernátfalu Her
mány utcája és környéke. Több szempont
ból szent hely. Itt folyik a Dirba-patakba a
Csernát-patak és a Rajna-patak. A szent
hármas találkozásnál gátak segítségével
a víz kiárasztható, és védelmi rendszernek is használható. Ősi nádasok terültek
el ezen a helyen, még most is megvan
egy töredéke. Itt található a három szent
halom, középen a Nagy-halom, vagy
Kuti-halma, Türkös fele a Peltán-halom,
és Alszeg fele a Fás-halom. Ami nagyon
fontos, mindhárom halom a többezer éves
ősi pallag-kultúrához tartozik. A Nagy-halom volt a szertartásokat végző táltosok

dombja, a Fás-halom a tárház, ide
tartozott a kertészkedés, a gyümölcsös
stb. Gyerekkoromban itt megvolt a régi
forrás maradványa. A két világháború közt
próbáltak kutakat fúrni, de csak sziklás réteget találtak. A Peltán-halom a betegeket
gondozók helye volt, beleértve a beteg
állatokat is. 1900-ban a Nagy-halmon bányát nyitottak, és ugyanabban az évben a
Csernát-patak temető felőli részén is. Ősi
mezőgazdasági szerszámokat is találtak,
meg régi pénzeket, persze minden hamar
eltűnt. Az innen robbantott törmelékből
postaszer szerint minden gazdának
kötelező volt egy évben 5-10 szekérrel
elhordani az utcájába, a háza elé, rendbe
téve így az utakat. A Nagy-halom bányá
jából a Hermány utcát, a Hátulsó utcát,
és a Zsák utcát tartották karban. 1948-ig
a Nagy-halom a csernátfalusi egyház
tulajdona volt, ebben az évben az állam
eltulajdonította, felparcellázta és egy
néhány család, így a Forsner, Lőrincz,
Zángor, Czimbor, Jónás megvásárol
hatta. A megnövekedett brassói vasúti
forgalomnak sok vízre volt szüksége a
gőzmozdonyok üzemeltetésére. A vonat
parkhoz a németek által épített két vashíd
vezetett át. Sajnos mindkét hidat az
1980-as években lebontották. A Tatrang
vízét hatalmas vízcsöveken vezették a
mezőn át, de a víz nyomása nem bírta
Brassóig. Ezért 1948-ban a Nagy-halmon
a vasút egy hatalmas víztárolót építtetett,
hogy így a víz az állomáshoz és a moz
donyparkhoz juthasson. Két hatalmas
2000 köbméteres vízmedence épült. Az
építő mesterek Köteles János (Hátulsó
utca), Köteles István (Hermány utca),
és jó néhány kőműves, köztük Bencze
Mihály édesapám is. Gyerekeket is
alkalmaztak, szeget húzni a zsaluzatra
felhasznált deszkákból, és egyéb apró
munkára. Gyerekként dolgozott itt Szőke
Károly (Hátulsó utca) is. A halom tetején
folytatott munkálatok közben egy ősi nagy
temetőt találtak, a rengeteg csontot egy
köbméter nagyságú foszni deszkából készült ládába helyezték és visszaásták az
alapzathoz. Lehet, hogy betont is öntöttek
rá. Rengeteg régi magyar pénzt találtak,
likasgarastól ősi pénzérmekig mindent. A
hatalom mindeniket elvitte. Ki tudja, hogy
még mit találtak itt. Ezzel kapcsolatosan
teljes titoktartást rendeltek el. Az 1400-as
években egy óriás lakott a Bogyénben,
2,5 méter magas volt és 180-200 kilós,
és imádkozni járt a Nagy-halomra. Cser
nátfalu húsz legerősebb férfiját pillanatok
alatt földre teperte, húsz embernek való
üstnyi pityókatokányt pillanatok alatt meg
evett. Vele ijesztették a gyermekeket, de
mindenki félt tőle. Nagyszüleim korában is
voltak hatalmas emberek. Például Buna
András (Irénke néni nagyapja, Csernát
falu, Hátulsó utca, most Ady Endre út 58.
szám), aki mindkét kifeszített karjára kétkét zsák cementet rakott, és így ment fel
pillanatok alatt a harmadik emeletre. Nagy
Buna András, a volt kollektív elnök Bálint
András anyai nagyapja volt még ilyen
hatalmas ember. Az erdőn fakitermelés
közben, egy hatalmas tönköt, amit tíz
ember se tudott megemelni, egyedül
úgy feldobta a szekérre, hogy minden

összetörött alatta. Vagy gyerekkoromban
Péter András (Csernátfalu, Vásárutca),
aki a sárba ragadt szekeret, amit most
csak egy traktor tudna kihúzni, csak úgy
kiemelt a sárból. Ideje volna egy tisztessé
ges régészcsapattal ásatásokat végezni a
Nagy-halmon, de a másik kettőn is. A víztároló felelőse 1952. április 13-tól egészen
1975. november 23-ig Kuti Kálmán (1922.
december 28. - 2008. december 30.) volt,
neje Jakab Ilona (sz. 1926. január 17.) a
Precizia gyárban dolgozott. A Nagy-halom
bánya melletti szolgálati lakásban éltek.
Két gyerekük született Kálmán (1948.
november 11. - 1977. május 11.) és
Klára (1952. március 1. - 1981. március
24.). Utánuk egy Filip nevezetű család
költözött ide. A Fás-halom és környéke
a kertészkedés és gyümölcsös világa
volt. Nem véletlen, hogy Hétfaluban, ide
építették a híres gazdasági iskolát, ahol
pont a Fás-halom említett területein folyt
a színvonalas kertészkedés, és itt volt az
ősi gyümölcsfajták Erdély szerte elismert
faiskolája. Egy gyönyörű akácos sétány is
volt, amit még a gazdasági iskola igazga
tója Götz Béla és felessége Bekes Borbá
la ültettek, meg egy hely a majálisok, és
más ünnepek számára. A Peltán-halom
nyúlványában még gyerekkoromban is
működött a dögkert. A néptanács által
alkalmazott magyar cigányok laktak itt,
és a Hétfaluból összeszedett beteg állatokat itt égették el egy krematóriumban,
de csontjaikat kétszáz méterre lennebb
temették el. A második világháborúban a
fűrészgyárat bombázták, de a két bomba
tévedésből a csonttemető mellé esett.
Pünkösti, akinek a Soós utca végében
volt a malma, ezekbe a gödrökbe csap
tatta a Dirba vizét és halakat tenyésztett.
Bálint Mihály (Hátulsó utca) és a környék
gyerekcsapata, pedig strandolásra is
használta. A táltosok korában az itt kezelt
beteg emberek közül, akik meghaltak, ide
temették, vagy itt égették el. A járványos
betegeket külön helyen kezelték, mész
gödörbe temették. A döglött állatokból a
táltosok jósoltak, hisz az állat teste fele
múlt és fele jövő. Vékony lép gyenge telet
jelentett, vastag szőr pedig nehéz telet.
Gyerekkoromban még különös kövek
voltak a halmokon, de a mezőn is. Később
tudtam meg, hogy ősi mitológiánk szerint
ezek védőkövek. Szerepük az volt, hogy
megvédjék a családot, a mezőt, a házat,
a templomot, a kaszálót mindenféle rossztól. A három patak összefolyása, valamint
a három halom által közrezárt terület -több
helyen életveszélyes mocsarakkal- kedvezett az ide betelepült besenyők életvitelének és harcmodorjának.
*
Csernátfalut két részre választja a Szent
Mihály templom. Tőle az erdőig terjedő, és
a Csernát-patak, valamint a Rajna-patak
(amit Tóvölgyi-pataknak is neveztek a falu
részén) által közrezárt területet Egernek
nevezték. Táltosaink másik részének ez
képezte a világát. A Hét-forrás hegyeinek
a hármas taglalása biztosította a táltos
tevékenységek már említett rendszerét.
Barlangok is voltak az élelem tárolására,
vagy rejtőzésre vész esetén. Innen volt

kijárás a Bolnoki várhoz, innen vezetett
a Tyúktetőn keresztül az átjáró a Garcsin
völgyébe, ami utolsó menedékhely is volt
a ránk támadó népek idején. A Hét-forrástól a Hegyes-hegyig (Bivaly-legelő) a ju
hászkodás, állattartás, legeltetés szakrális
világa tartozott az egyik táltoshoz. Mindent
tudott az állatokról, gyógyította, szaporí
totta, betanította. Sajnos ezen nagy tu
dású juhász-táltosaink idővel kihaltak, és
egyre több idegen juhászt alkalmaztak,
akik ezt az ősi tudást már nem ismerték.
Gyerekkoromban még egy Vili nevezetű
kecskepásztor tudott mesélni e régi szép
időkről. A főtáltos vidéke volt a Hét-forrás.
Már a neve is szent, szertartások, nép
ünnepélyek, zarándoklás helyszíne volt.
Gyerekkoromra már csak a kirándulás
népmozgalma őrizte meg a régi hagyo
mányt. Ide tartozott a Poján-kő oltára, őr
helye, kilátása. Ősi beavató szertartások,
révülések színhelye volt. Hegyi táltosaink
totem állata a farkas volt. Az öregek is ren
geteg olyan hagyományt meséltek, amely
a farkasok misztikus világához tartozik.
Táltosainknak lélekőrző feladata is volt:
vigyáznia kellett arra, hogy az ártalmas
szellemek ragadozó állatok képében meg
ne jelenjenek és el ne rabolják az emberek
lelkét. A hegyen voltak a különlegesen
gyógyító források. A bányával szemben
az alsó Büdös-víz, a Hétforrás alján pedig
a felső Büdös-víz. A vulkanikus eredetű
Hegyes-hegy (Füstölő-hegy) alján bor
vízforrás, a Pancsó felső részénél pedig
egy gyógytó is volt, nem beszélve a renge
teg forrásról. Táltosaink mindenikről tud
ták, hogy milyen betegség kezelhető vele,
vagy előzhető meg. Szárazság idején itt
tartották az esőt hozó szertartást. A vörös
agyag és a szürke agyag (vagy huma) be
tegségek kezelésére kiváló minőségben
még most is jelen van. Táltosaink ezeket
is kúrák formájában használták. Agyage
dények és egyebek készítésére is kiváló
hely, itt működtettek égető kemencéket
is. A gyógyító táltosok rendelkeztek az
erdő alatti temetővel Az ősök tisztelete
nagy hagyomány volt. Különböző kövek
kel őrizték örök álmukat. A Csernát-patak
menti bánya megnyitásánál régi csontok
és pénzdarabok is előkerültek, de sajnos
el is tűntek. Köteles nevezetű férfi kikötötte magát a bánya fölé, és így véste,
darabolta a sziklát törmelékké, amit majd
megvásároltak tőle. Később robbantással
termelték a törmeléket. A bánya alatti betongát 1925-ben épült, és építő mestere
Kiss János volt. 1900 és 1912 között a
csernátfalusi iskolások ültették a temető
fölötti lucfenyő erdőt, ami addig kopár
domb volt. Nemhiába Cernátfalunak Tharnátfalva, Tar-hát falva volt az ősi neve.
Minden hegynek, dombnak megvolt a
saját története, hiedelme, meséje.
Táltosaink, akik szkíta-hun népviselet
ben jártak, hosszú hajat viseltek, egymás
között tűzzel, füsttel, csángálással kom
munikáltak. Ha valamit jelben nem tudtak
továbbadni, akkor elutaztak egymáshoz.
Bizonyos időkben a hegyen találkoztak és
átadták a tudást azoknak, akik a völgyben
voltak.
(Folytatása a 3. oldalon.)
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Bácsfalu szülötteinek találkozója
Július 27-28 -án szervezték meg első
alkalommal a Bácsfalu szülötteinek találko
zóját. A találkozó kapcsán beszélgettünk el
Barcsa István bácsfalusi evangélikus lel
késszel, a Találkozó egyik főszervezőjével.
Honnan adódott az ötlet, hogy bács
falusi találkozót szervezzenek?
2011-ben megünnepeltük a templom
építésének 200-ik évfordulóját, és ekkor
döbbentünk rá, hogy Bácsfaluhoz mint
közösséghez sokkal többen kötődnek,
mind ahányat mi a gyülekezetben nyilvántartunk.
A találkozó megszervezésének gondo
lata tulajdonképpen 2012 őszén született
meg. Kellemesen gondolok vissza arra a
pillanatra, amikor a Brassói Magyar Napok
egyik színházi előadásának szünetében,
Bálint Károly gondnokkal arról beszél
gettünk, hogy milyen jelentős eseményt
szervezzünk 2013-ban, ami megmozgatja
Bácsfalu illetve Négyfalu magyarságát.
Azt kell értenünk, hogy a Találkozóra
majdnem egy évig készültek?
Igen, majdnem egy évet. Mert egy ilyen
“világtalálkozó” alkalmával szükséges a
pontos adatbázis elkészítése. Nagyon so
kan valahol máshol élnek, valahol a nagy
világban építették fel egzisztenciájukat. A
pontos adatbázis elkészítésébe “oroszlán
részt” vállalt Simon András ny. tanító és
Veres Partin Ida ny. tanár, presbiter. Ők
voltak azok, akik hivatásuk során nagyon
jól ismerték és ismerik a közösséget.
Már az év elején elkészítettük a meg
hívót és azt eljuttattuk azoknak, akik
Bácsfaluban születtek, de ma már valahol
máshol élnek.
Hogyan reagált a közösség, a “bács
falusiak” erre a találkozóra?
A találkozó szervezését mindenki nagy
örömmel fogadta. A szülők, rokonok örültek,
hogy megszervezzük a találkozót, hogy erre
gyermekeik, rokonaik hazajönnek.
Ez alkalommal régi osztálytársak is
megkeresték egymást, ismét felvették a
kapcsolatot, találkoztak. E szervezéssel
kiléptünk a gyülekezet határain.
A találkozó előtti hónapokban telefonon
érdeklődtek, netten jelentkeztek. Még
azok is nagy érdeklődéssel fogadták az
eseményt, akik betegség vagy más ok
miatt nem tudtak eljönni, hazalátogatni.
Kétnaposnak szánt ünnep! Hogyan
alakult a szombati program?
Az elmúlt évekhez képest, ami egy
ilyen nagyobb szabású rendezvény meg
szervezését illet, most már rendelkezünk
némi tapasztalattal. Tudjuk, hogy mennyi
a közösség bíró képessége.
Szombaton a programot a zágoni ifjúsági fúvószenekar szabadtéri hangversenye
nyitotta meg. Az ünnepre összegyűlt
népes gyülekezet részvett a templomba
szervezett programokon. Bálint Árpád
gyülekezeti felügyelő köszöntötte az egy
begyülekezett bácsfalusiakat, majd az
ünnepről, a találkozó lényegéről szóltam
a közösségnek. Ezt követte a Múltunk és
Jelenünk című előadás, amelynek történelmi vetületéről Rab Sándor történész, a
hagyományokról Barkó Etelka ny. tanárnő, majd ezt követően az egyházközség
jelenéről és jövőbeli terveiről beszéltem a

közösségnek.
Hogyan alakult a szombati nap to
vábbi programja?
Az előadás után a jelenlevők megte
kinthették a kiállítást, ahol Gyulai-Nagy
Margit, György Papp Margit és Gírás
Anna festőművészek festményeit, Gírás
István és mások fényképeit tekinthették
meg az érdeklődők. Ez idő alatt a zágoni
ifjúsági fúvószenekar szabadtéri kon
certjét hallgathatták meg. Jó volt látni
amint régi ismerősök találkoztak, beszél
gettek, örültek a találkozásnak.
A szünet után Simon András ny. tanító Bácsfalu személyiségeiről beszélt.
Meghatódva mondta el, hogy a múltban
és jelenben egyaránt Bácsfaluból sokan
emelkedtek ki és váltak híres emberekké.
Simon András szavait dr. Kovács
Lehel István is megerősítette, aki Istók
János szobrászművészről tartott vetített
előadást.
Ezt követően a közösség meghallgatta
Sólyom Tamás orgonajátékát, Kovács
Emese és Jani András szavalatát, a Duo
Pastores trombitajátékát, Pál Mihály és
Hatházi Mihály Rákóczy kesergőjét, és
továbbá a Mácsafej koncertjét.
Milyen volta a találkozó vasárnapi
programja?
A találkozó vasárnapi programját a
négyfalusi fúvószenekar szabadtéri
hangversenye nyitotta meg. D.e. 11-órától
pedig ünnepi istentiszteletet tartottunk. Ez
alkalommal Ft. Adorjáni Dezső Zoltán
püspök úr hirdette Isten igéjét, aki szív
hez szólóan összefoglalta a találkozó
üzenetét, és egyben kihangsúlyozta,
hogy áldást hordozókká és áldást köz
vetítőkké kell váljunk. A főpásztor kihang
súlyozta azt is, hogy közösségeinknek,
gyülekezetünknek akkor van jövője, ha a
fiatal családok vállalják a gyermekáldást,
úgy ahogy azt őseik tették.
Az istentiszteleten jelen volt Nt. Ze
lenák József esperes is, aki a liturgiai
szolgálatot végezte, valamint köszöntötte
a gyülekezetet.
Mi volt még jelentős az istentiszte
leten?
Számomra mindig jelentős az, amikor
egy templom zsúfolásig telik meg. Az
istentiszteleten érződött egy magasztos
hangulat, és ehhez sok minden hozzájá
rult. Egyházunk előjárói, a politikusok és
közéleti személyek a népviseletbe öltözött
asszonyok, a vendégek és meghívottak
jelenléte fokozta az ünnepi hangulatot.
Az istentisztelet keretében díjkiosztásra
is került sor. Simon András ny. tanítót, a
bácsfalusi gyülekezet egykori felügyelőjét
a Borcsa Mihály Díjjal tüntettük ki.
Hogyan jött létre ez a díj?
A gyülekezetünk vezetősége felismerte, hogy a közösségi és a kulturális élet
szervezéséhez az egyházközség mellett
szükséges egy civil egyesület létrehozá
sa. Ez év elején hoztuk létre a Borcsa
Mihály Keresztyén Kulturális Egyesületet,
amely kuratóriuma létrehozta a Borcsa
Mihály Díjat.
Borcsa Mihály 1857-1904 között volt a
bácsfalusi gyülekezet lelkipásztora, aki a
közösségért, nemzetért és hazáért küz

dött és munkálkodott.
Az egyesület kuratóriuma egyöntetűen
Simon Andrást javasolta e díjra, mert ta
nítói, lévita lelkészi és felügyelő munkája
által, népét, nemzetét és egyházát szol
gálta.
Lelkész úr, említette, hogy az isten
tiszteleten politikusok, közéleti sze
mélyek is részvettek. Kik voltak jelen?
Minden ilyen fontosabb egyházi ese
ményre, meghívjuk a közélet vezetőit is.
Ez alkalommal megtisztelt jelenlétével és
köszöntötte az ünneplőket Kovács Attila
a Brassó megyei RMDSZ elnöke, Magdó
János főkonzul, Radu Nistor Florea
Négyfalu polgármestere és Géczi Gellért
Négyfalu alpolgármestere.
Mire van szükség, hogy egy ilyen
találkozót megszervezzenek?
Egy szóval fogalmazva, sok mindenre.
Először is jó munkaközösségre, munka
társakra, és anyagi fedezékre. De talán a
munkatársak a legfontosabbak. A gyüle
kezeti munkatársak mellett megemlítem
Rab Sándor segítségét és dr. Kovács
Lehel István áldozatos munkáját, aki ez
alkalomra megszerkesztette az 56 bács
falusi című könyvet is.
E kétnapos rendezvény során milyen
visszajelzések értékelték a találkozót?
Az önök szempontjából, hogyan sikerült a találkozó?
A találkozón résztvevők örömüket
fejezték ki, hogy ezt az ünnepet meg
szerveztük. Az emberek arcán látható
volt a megelégedés, az öröm, hogy itthon
lehettek, találkozhattak.
A mi szempontunkból is a találkozó si
keresnek könyvelhető el, egyrészt azért,
mert a programok sikeresen és elkép
zeléseink szerint zajlottak le, másrészt
azért, mert a közösség jelen volt és ez
által megteremtődött az ünnepi hangulat.
Lesz-e a találkozónak folytatása?
E kérdést már sokan feltették. Termé
szetes, hogy igen. Van igény rá, érdek
lődnek határon innen és határon túlról. A
szálakat, amelyek a szülőföldhöz kötik az
embereket a találkozások, az ünnepségek
által erősítjük. Mert szép országa hazája
az embernek sok lehet, de szülőföldje
csak egy.
Köszönjük a beszélgetést!

Bencze Mihály

A barcasági
Csernátfalu ...
Folytatás a 2. oldalról.)
Csillagászati pontossággal több szer
tartásuk volt egy évben.
Fontos volt a Kerecseny sólyom röp
tetése (most Karácsony), ahol a közénk
hozott lelket eldobolták, tovább adták, és
hejgetéssel elüldözték a sötétséget és a
rossz szellemeket. A tűzszertartást ostor
csattogtatással fejezték be. Hasonlóan
fontos volt a június 21-ike. A női táltosok
voltak a bábasszonyok. Mária Terézia
azért tiltatta be az otthon szülést, hogy
az ő orvosai felügyelete alatt rögtön ész
revegyék a születendő táltosgyerekeket,
és ezeket el is tűntessék, megfosztva a
magyarságot az ősi tudás átadásától. A
táltosgyerekek ismertető jelei voltak a hat
ujj, vagy a két sor fog stb. A gyerekeknek
egyedül nem volt szabad felmenni a hegy
re. Tündérek, törpék, manók világán át
csak a táltosok kalauzolták a gyerekeket,
megtanítva a természet tiszteletét, szere
tetét. Egy régi monda szerint a Lovak-ha
vasán a két Bab királyfi verekedett a ko
ronáért, ezért nevezték Kis-Babnak, illetve
Nagy-Babnak a két csúcsot. A különleges
ösvényeket, különleges kövek jelezték.
A forrásokat tisztelték, mindig kövekkel
kirakták és tisztán tartották, a szertar
tások keretében megáldották a forrást, és
annak vízét ívóját. A források mellé nyírfát
is ültettek, valamint szoborszerű köveket
helyeztek el, amik megvédték a forrást
a kiszáradástól. A Hegyes-hegy alatti
gyógyvizek mellett így alakult ki a Nyíres.
Jött a szocialista iparosításnak nevezett
gyarmatosítás újabb szakasza. A behozott
új munkaerő egy része a közbiztonság
romlásához vezetett. A házak előtt lévő
mesepadokat ezért a csángóság lebon
totta, felszámolta. Télen még a sutúban, a
katlan körül, vagy a kemence melegénél
meséltek az öregek, de őket sajnos a tál
toslovak elvitték Csaba királyunk csillag
ösvényén. Nemsokára a kemencéket is
lebontották. Ki fogja tovább mesélni utó
dainknak őseink táltosvilágát?
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Kiss Béla ny. lelkipásztor

Simon András méltatása A k i k e l ő t t e m j á r t a k
Nagy öröm és megtiszteltetés szá
momra, a tanítványnak, hogy egyházunk
templomában e méltó gyülekezet előtt
tanítómesterének, tisztelt Simon András
érdemeiről beszélhet.
Köszönöm ezt a lehetőséget, amelyre e
szerencsés alkalom adódott az egyházunk
által szervezett gyülekezeti ünnep, Bács
falu szülötteinek találkozója és a Borcsa
Mihály Keresztyén Egyesület által létre
hozott díjának átadása, első alkalommal.
Méltán érdemli meg az elismerés sza
vait, aki olyan hosszas ideig, szerteágazó,
meghatározó és látható módon, s mégis
mindvégig fáradhatatlan lelkesedéssel és
hittel tevékenykedett iskolánkért, egyhá
zunkért, közösségünkért és nem utolsó
sorban magyarságunkért.
A népes bácsfalusi Simon család legi
dősebb személye.
Ki ne ismerné ezt a nevet, a barcasági
csángóföldön? De ki is ő?
1920. szeptember 29-én Szent Mihály
napján, Bácsfaluban, jó gazda földműve
sek családjában látott napvilágot. Édes
apja falunk vezetőtanácsának tagja, a
fúvószenekar, a színjátszó csoport és az
önkéntes tűzoltó egyesületnek aktív tagja
és parancsnoka volt.
Elemi iskolai oktatását Bácsfaluban és
Csernátfaluban végezte.
Szülei, de főleg nagynénje Herszényi
Anna tanítónő biztatására az 1-4 osztály
elvégzése után, értelmiségi pályára lép és
1931-1939 között a nagyenyedi Bethlen
Gábor Kollégium Református Tanítóképző
jeles diákja, ahol megszerzi tanítói képesí
tését és ezt követően a kántori oklevelét is.
A kollégiumban töltött évek, felelősség
terhes munkára nevelték, a népnevelő
mindennapi tevékenységére, amit az akkori
oktatóinak tulajdonít, akik nagy többsége,
később 1945-ben az újonnan megalakult
kolozsvári egyetemek hírneves tanárai
lettek.
Munkássági éveinek megkezdése ne
héz időkhöz fűződik, 1939. szeptember
1. a második világháború kitörésének
napjához, amikor kántor-tanítói oklevéllel
sikeresen pályázik a Brassói Evangélikus
Iskola megüresedett tanítói állására. 19391941-es iskolai tanévekben megkezdi
munkáját. Tevékenységi köre a tanítói
feladatok mellett a kulturális munka elvég
zésére is kötelezte, az ifjúsági kör és az
egyházközség keretében.
1941 őszén Nt. Gilich Fülöp lelkészünk,
későbbi esperes, biztatására és Ft. Argay
György püspökünk jóváhagyásával lévita
lelkészi oklevelet szerzett.
Egyházunk vezetőségének megbízá
sából Oltszakadátra került, ahol az 19411942-es tanévben a magyar oktatást és
az Evangélikus Egyházközség irányítását
látta el. Ez alkalommal a püspökség felha
talmazásából 1941 szeptemberében egy
történelmi feladatnak tesz eleget. Átveszi
a szebeni Evangélikus Szász Egyház
Püspökségétől az addig, neki alárendelt,
oltszakadáti magyar evangélikus templom,
iskola és az egyházközség teljes vagyonát
és intézte az elszakadáshoz szükséges
jogi eljárásokat.
Egyházunk megbízatásának eleget téve

Oltszakadáton visszatért szülőföldjére,
ahol a püspökség kinevezése alapján
1943-1945 között a hosszúfalu-alszegi
evangélikus iskola tanítója volt.
1945-ben egy újabb, felelősségteljes
megbízatás várt rá, amire alkalmat adott
az új, dr. Groza Péter kormány tanügyi
törvénye, amely biztosította a nemzeti ki
sebbségek minden szintű anyanyelvi ok
tatását. Megkezdődött az önálló magyar
iskolák szervezése, köztük a bácsfalusi
első magyar nyelvű hétosztályos állami
iskoláé is. E megbízatást odaadó lelke
sedéssel végezte, számos tanító és tanár
kollegáival és nem utolsó sorban egyház
községünkkel és a szülőkkel karöltve.
1945-től 1980-ig, nyugdíjazásáig, 35
éven keresztül szülőfaluja, Bácsfalu, isko
lájában szorgalmasan és eredményesen
végezte teendőit, mint igazgató-tanító.
1968-ban egy újabb megbízatás révén,
két évig, az újonnan alakult megyei tan
felügyelőségen a magyar iskolai oktatás
irányítását végezte.
1970-ben visszatért iskolájába, isko
lánkba, ez alkalommal mint magyar-tör
ténelemszakos tanári minősítésben,
amelyet Kolozsváron szerez, iskolai pá
lyafutása utolsó évtizedében.
41 évig pedagógusként kifejtett mun
kája, amelyből 21 évig iskola igazgató
nem csak a bácsfalusi iskolához kötődik,
és nem hagyhatom ki e méltatásból vá
rosunk első magyar tagozatú középisko
lájának megszervezésében az 1950-es
évek végén és ugyanakkor az 1990-es
évek elején, pedig, az önálló magyar
nyelvű Zajzoni Rab István középiskola
beindításában vállalt fontos szerepét.
Nyugodtan mondhatom, hogy Simon
András magyar iskoláink egyik ápolója,
azok fáradhatatlan fenntartója, szervezője
volt és a mai kedvezőtlen sorsuknak is
lelkén viselője.
Eredményes tanítói-tanári munkájáért
állami kitüntetésben is részesült.
Nem tudom Simon Andris bácsi, aho
gyan szólítjuk manapság legtöbbjeink, ho
gyan képzelte életét akkor, amikor pálya
futását 75 évvel ezelőtt 1939-ben kezdte,
mint tanító vagy később 1970-ben, amikor
mint tanár folytatta, de 93 esztendőt talán
ő sem tervezett. Szerencséjére és fő
képp a mi szerencsénkre megérte ezt a
szép kort (élettársával együtt) és úgy érte
meg, hogy szelleme friss, érdeklődése
széleskörű maradt, tanácsainak értéke
egyre csak nőtt.
Említésre méltó az is, hogy nemcsak
a pedagógus közösségek munkájában
vette ki aktívan részét. Falunk, városunk
gazdasági, szellemi társadalmi életének
szervezője és irányítója volt. A mezőgaz
daság, a föld hasznos és jól megművelése,
a kertészkedés egyik igen fontos - még
gyerekkori - foglalkozása és gondoskodása.
Az 1989-es változások után odaadással
részt vett a mezőgazdasági társulatok meg
szervezésében és vezetésében, a 18-as
földtörvény végrehajtásában. 1989 és 2009
között a városi földterület rendező bizottság
tagja, a Négyfalusi Gazdakör indítványozója
és szervezője volt. Az 1990-ben megalakult
Barcasági Csángó Alapítvány első alapító

Második kép. Ahogyan a korban előt
tünk lévő lelkészgeneráció lelki és szel
lemi irányítójának Járosi Andort mondta,
úgy a mi lelkésznemzedékünk Argay
György püspökben kapta azt a lelki taní
tót és nevelőt, aki személyiségével, lelki
ajándékaival, személyes példamutatá
sával kitörölhetetlen nyomot hagyott szí
vünkben, lelkünkben. A lelkészi szolgálat
terheinek viselésében, a csüggedésben
és a sikertelenségek láttán hányszor
gondoltunk rá, tanítására, tanácsaira,
példájára.
1941. május 28-án az egyházkerület
19 egyházközsége 26 szavazattal 14
ellenében választotta püspöknek Argay
György arad-bánsági esperest. Az 1941.
évi közgyűlés biztosította a megválasztott
szuperintendenst bizalmáról, odaadó tá
mogatásáról. Bár az ünnepélyes beiktatás
mindezidáig nem történhetett meg, köz
gyűlés kimondja, hogy a megválasztott
szuperintendenst teljes püspöki joggal fel
ruházott főpásztornak tekinti, s felruházza
mindazon jogok gyakorlásával, amelyek
az egyházi alkotmány paragrafusai sze
rint a püspököt megilletik
Az 1948. május 11-i XV. közgyűlés elis

meréssel állapítja meg, hogy a népköztár
saság demokratikus kormánya felismerte
evangélikus egyházunk népi jellegét és
elismerésével véget vetett egy több, mint
25 év óta fennálló sérelemnek, melyek
nek orvoslását a korábbi pártkormányok
ismételten kilátásba helyezték, de soha
meg sem kísérelték. Elrendeli a 7 évvel
ezelőtt megválasztott s most az állam által
is elismert püspöknek a kerületi közgyűlés
keretében való ünnepélyes beiktatását. A
püspök esküje után főjegyző felruházza
püspököt a főpásztori tiszt aranyból ké
szített örök szimbólumával, a kereszttel.
Argay György 1950-ben költözött Ko
lozsvárra és foglalta el ugyanakkor a ko
lozsvári egyházközség lelkészi állását is.
A szó igazi értelmében “lelkipásztor” volt.
Kilométereken át gyalogolt a temetési
menet élén a régi Hóstáttól (akkor még
volt és élt Kolozsvár éléskamarája) a
házsongárdi temetőig. Egyházközségi
fizetéséről lemondott, hogy Kolozsvár
segédlelkészt alkalmazhasson. 67 éves
volt, mikor egymaga 284 beteglátogatást
végzett. Jobban ismerte a klinikai épüle
teket, mint maguk az orvosok.
(Folytatjuk.)

elnöke.
Nem utolsó sorban, legmagasabb elis
merésben részesült egyházi személyiség
is, akit Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspö
künk Reményik Sándor plakettjével tisz
telte meg, mindazon egyházi tevékenysé
géért, amit kezdetben mint lévita-lelkész,
kántor, majd később mint felügyelő, amikor
egyházunk egységének megvédésében
vállalt nehéz munkát, amit odaadó lel
kesedéssel és eredményesen végzett.
Amint láthatjuk Simon András életfela
datául a magyar közösségek szolgálatát
választotta. Szolgáló emberként élt, nevelt
és alkotott. Olyan egyéniség, aki nehe
zebb történelmi időkben is erőt, bizalmat
és hitet sugárzott.
Ha most ezen ünnep kapcsán ki kellene
emelni egy dolgot az ünnepeltről, amit egy
tanítvány a legfontosabbnak tart, mestere
életéből, akkor az emberséget, a mások
személyes tiszteletét emelem ki. Sokat
lehetett tőle tanulni, sokan köszönhetjük
neki életpályánk irányát, sok féle ismeretet

adott át, de amit soha és senki nem felejt
és nem felejthet el: a személyes, nagyon
baráti, nagyon közeli, nagyon emberi vi
szonyulását azokhoz akik körülötte voltak.
Nekem igazi mesterem volt, akitől sokat
lehetett tanulni, és aki sohasem szűnt meg
egykori tanítványait, embertársait támo
gatni, gonddal követni pályájukat. A mes
terből mentor lett, a tanítványból munkatárs,
kollega, barát, önmagáért is megálló, de
háláját soha el nem felejtő, maga is tanító,
tanár, oktató, az örökséget továbbadó,
embereket nevelő, vezető egyéniség.
A lánc nem szakadt meg!
Mit is kíván a tanítvány? És engedjék
meg, hogy tegyem ezt az ünnepségen
résztvevők nevében is.
Egészséget, tiszta tudatot, szép és
szeretetteli öregséget, hosszú életet, és
majdan továbbélést a tanítványok, ember
társak és azok utódainak emlékezetében.
Isten adjon továbbra is neki, szeretett
családja körében erőt és egészséget.
Erős vár a mi Istenünk!
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